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تسرهف
5تسرهف

هرامش 62 تاراشا -  11همانلصف 

باتک 11تاصخشم 

ینامسآ ياه  12همزمز 

ییازریم دیعسدمحم  ! / تریح 12شبات 

ییاضر هدیمح   / ندوشگ لاب  يارب  14هچیرد يا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیقی 16هجرد 

مادقا ینارماک  مرکا  یگدرپسلد / 19هنارت 

ییابطابطروپ یلعدیس  / زاغآرس نیرتهب  وت  مان  20يا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / زاین 22يانیس 

يدابآ دوواد  هموصعم  ! / اریمان راگدنام  23يا 

مادقا ینارماک  دمحم   / کشا 25هانپ 

خّرف مظعا  / ینامسآ ياه  26هرجنپ 

مادقا ینارماک  دمحم   / نک ناراب  زا  رپ  ار  میاه  28مشچ 

یمّرخ هفطاع   / هتسکش ياه  ضغب  28يادص 

نایرقاب دیمح  / ییوت نم  29شمارآ 

رون ياه  هخاش  34رب 

( باتفآ هعرج  کی  )34

نایمیکح تاداسلا  زانهم   / تیاده 34رون 

ناج 37يالج 

( ربص )37

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / ابیز 37ناحتما 

لاصو 39دهش 

ییازریم دیعسدمحم   / هام 39ندیچ 
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ییاضر هدیمح   / لدیب ناقشاع  40بش 

مادقا ینارماک  دمحم   / میدنام 42دنتفر و 

مادقا ینارماک  مرکا   / وت نت  45رطع 

این یقاتشم  دیمح  دیس  / لصو 46دیما 

نوتیز 48مخز 

ییازریم دیعس  دمحم   / گنس زا  48یخیرات 

ییاضر هدیمح  سدق /! يا  نم ، هرجنپ  یب  هناخ  49نیلوا 

ییابطابطروپ یلعدیس   / ...منک تکمک  51راذگب 

مادقا ینارماک  مرکا  تلادع / 52نیهاش 

یمّرخ هفطاع  / سدقملا تیب  ياوه  55رد 

نایرقاب دیمح  / ما يردام  56نیمزرس 

این یقاتشم  دیمح  دیس  / روبص 57گنس 

نامز هچیرد  58زا 

ینید یناسر  عالطا  غیلبت و  58زور 

58هراشا

ییازریم دیعسدمحم  / نشور 58هار 

یتیاده نیسح  / تسادخ يادص  رگا  59ادص 

فانصا 60زور 

یتیاده نیسح   / يرشب هدروخ  كاخ  ياه  60بل 

یناریا رادمان  رعاش  يزورم  ییاسک  62تشذگرد 

ییاضر هدیمح   / تفگ رعش  هب  یناوتن  نتشیوخ  62فاصوا 

مادقا ینارماک  دمحم  / ورم 63ياناد 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تدالو  68زور 

68هراشا

ییازریم دیعس  دمحم  «/ تغالب  » و هبطخ »  » ِعافترا 68رد 

یتیاده نیسح  / نامسآ حضاو  ياهرایش  69زا 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / همطاف ییابیکش  70رثوک 

یجنپ هجیدخ  / ...و يدیدنخ  72وت 

مادقا ینارماک  دمحم   / اشامت 76نیلوا 

یناخ میرک  هزمح  !/ ربص هوکش  77يا 

يرهوج تاداس  ابیکش   / تسالبرک رد  بنیز  78زونه 

راثیا 78هروطسا 

راتسرپ 80زور 

ییازریم دیعسدمحم   / یبآ ياه  80لگ 

یتیاده نیسح  / تاملک يارای  زا  81نوریب 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ شمارآ  » 83ضبن

ردخم داوم  اب  هزرابم  یناهج  85زور 

85هراشا

یتیاده نیسح  / نهاریپ تسوپ و  یگتخوس  85زا 

ییاضر هدیمح   / كاخ لاگنچ  رد  86هدرشف 

مادقا ینارماک  دمحم  / نیغورد 88تذل 

شنارای زا  نت  یتشهب و 72  رتکد  91تداهش 

91هراشا

یتیاده نیسح   / رجز یگتخوس و  ياه  91هیواز 

ییازریم دیعسدمحم  / یتشهب 92رطع 

ییاضر هدیمح   / دنرذگ یم  راوگوس  اه  هیناث  93مامت 

یناما مثیم   / دوب ایرد  94یتشهب ،

مادقا ینارماک  دمحم  / هیتشهب زا  رُپ  95ناریا 

هیئاضق هوق  98زور 

یتیاده نیسح  / ناهج یناوج  98زور 

یبورکیم ییایمیش و  ياه  حالس  اب  هزرابم  100زور 

100هراشا
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یتیاده نیسح   / حور ندش  ناریو  100زور 

ییازریم دیعس  دمحم  / زییاپ شفنب  هجیگرس  101رد 

مادقا ینارماک  دمحم   / نایصع 102ناطرس 

ییابطابطروپ یلع  دیس   / ...شوماخ ياه  ینابرق  106يا 

یسوط اروح  / ؟ ...ای حلص ، 107نارادفرط 

ییازریم دیعس  دمحم   / درد 109همانسانش 

یبیلص ياه  گنج  رد  ناناملسم  111يزوریپ 

111هراشا

ییابطابطروپ یلع  دیس   / نامیا 111يزوریپ 

ندعم تعنص و  113زور 

113هراشا

یتیاده نیسح  / اهدور اه و  هوک  113شطع 

بارحم دیهش  نیمراهچ  هللا ، همحر  یقودص  هّللا  تیآ  115تداهش 

115هراشا

مادقا ینارماک  دمحم  !/ قدص رد  هرهش  115يا 

اکیرمآ ناگوان  طسوت  سابریا  يربرفاسم  يامیپاوه  117طوقس 

117هراشا

یتیاده نیسح  / راوگوس نایرپ  117هیاسمه 

ملق 119زور 

119هراشا

یعراز يدهم   / ادخ دنام و  یم  119ادخ 

ییازریم دیعس  دمحم   / نیتسخن 120فرح 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / شنیرفآ زا  121یشقن 

یتسیزهب 125زور 

125هراشا

ییازریم دیعس  دمحم  « / نشور تسد  ود  »125
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مالسلااهیلع همطاف  ترضح  127تداهش 

127هراشا

یینوطالقس میرم   / ...تسا خلت  وت  يولهپ  127يارجام 

مادقا ینارماک  دمحم  / نویش 130غارچ 

يداب تهزن  / دهد یم  ار  وت  تبرت  يوب  ما  136هنیس 

ینوطالقس میرم  / زبس نامسآ  نیمه  138ریز 

یناما مثیم  !/ مالسلا هیلع  یلع  روبص  گنس  141زیخرب ،

یجنپ هجیدخ   / نیشتآ 142مخز 

یناخ میرک  هزمح  !/ بیرغ لگ  145يا 

نایرقاب دیمح   / نیمز يور  147تشهب 

یعراز يدهم   / 150هچیرد

ییازریم دیعس  دمحم   / كاپ لگ  ياوه  زا  152رپ 

یجنپ هجیدخ   / رثوک 152نوخ 

يرون ماهلا   / یکچ یم  هرطق  هرطق  154وت 

مهار رد  مشچ  نم  ار  156وت 

ییازریم دیعس  دمحم   / يدرگرب وت  156ات 

یعراز يدهم   / ندیدن ار  وت  ياه  157هقیقد 

ییاضر هدیمح   / ییآ یم  دنا  157هتفگ 

ییازریم دیعس  دمحم   / ناهج یکدوک  160يالما 

يداب تهزن  ! / دنشاب هتسب  ار  تهار  161دنکن 

يدابآدوواد هموصعم   / رگید هعمج  163دنچ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / مسیون یم  تلادع  165يارب 

مادقا ینارماک  مرکا   / هنیدآ 166هنیآ 

ییابطابطروپ یلع  دیس  / ...تشذگ 168نامز 

یناخ میرک  هزمح   / ...وت یب  هک  170ایب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / لد 172مارح 
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يدابق الیل   / دنتسین هعمج  اه ، هعمج  174نیا 

زکرم 178هرابرد 
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هرامش 62 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 62

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

ییازریم دیعسدمحم  ! / تریح شبات 

! ایادخ

«. رهاظ  » مه یتسه و  نطاب »  » مه وت  هک  مسیونب ؛ هنوگچ  ذغاک  يدیپس  هب  ار  تنشور  روضح 

.دنرادن ار  تمان  تمظع  بات  تاملک ، يرامعم  هک  میوگب  هچ 

.دنوش یم  بآ  تندناوخ  يادتبا  رد  هیرگ ، تاملک  هک  ینابرهم  ردق  نآ 

.مدوب بآ  ار  تمان  ظّفلت  شاک  يا 

! ایادخ

، نک ملکت  ترارح  زا  رپ  ارم 

.مناوخن ار  وت  زج  ات 

.تتمحر تشهب  رد  يراج  یمیسن ، ای  ار ، وت  حیبست  مشاب ، يا  همشچ  مهاوخ  یم  وت  زا 

؛ دناد یم  ار  وت  مان  رازه  سونایقا ، دنیوگ  یم 

.دناد یمن  شأوت  زج  یسک  هک  یمان  نیمکی  رازه و  وت  و 

، مشیدنا یم  ار  وت  هک  راب  ره 
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؛ موش یم  هکت  هکت  تریح ،»  » ِشبات رد  مراد و  یمرب  مدق  هنییآ  رالات  رد  هک  منک  یم  سح 

؛ نک نوزفا  ار  متریح  سپ 
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.دنشونب ار  تروضح  نشور  همشچ  زا  يا  هرطق  دنناوتب  تنامشچ  مشاب و  هتشاد  ار  لامج »  » همه نآ  ياشامت  بات  هک  ردق ، نآ  اما 

! ایادخ

! دید تدنناوت  یمن  اه  مشچ  ینیب و  یم  ار  اه  مشچ  هک  يا 

.دنراچد تلفغ  باوخ  هب  دننیب و  یم  تمعن  همه  نیا  هک  شخبب  ار  ام  نامشچ 

! ایادخ

، مشاب يا  هنیآ  مهاوخ  یم  وت  زا 

.ار وت  ِتریح 

ییاضر هدیمح   / ندوشگ لاب  يارب  يا  هچیرد 

الاب رپ  ماد  نیا  زا  رپ  رب  حور ، غرم  يا 

ایربک ناویا  هورذب  نک  زاورپ 

بلط یتلزع  سک  همه  زا  راو  غرمیس 

افو سک  چیه  یمد  دیدن  سک  چیه  زک 

رد تسا  يزارد  ياه  لاس  مملق  .دیشروخ  یب  هدنرپ ، یب  راهب ، یب  هناوج ، یب  دنا  هدیشک  دق  نامـسآ  ات  مناتـسد  کشخ  ياه  هخاش 
توکـس زج  ما  هتـسب  ناهد  زا  دننز و  یم  کلپ  ناشهایـس  يدوگ  رد  ار  قیمع  یباوخ  میاه  مشچ  .تسا  هدـش  نفد  تاملک ، لادوگ 

.دزیر یمن  نوریب  يا ، هژاو 

زا سفق ، همه  نیا  زا  نک  میاهر  یهاگن ، مین  هب  مزاونب  منز ، یم  تیادص  .تسا  هتـسباو  وت  تمظع  ربارب  رد  یتسین  هب  ما  یتسه  اهلا !
.كاخ همه  نیا 

.میاپ تسد و  رب  هدیچیپ  مکارتم  ياوه  نیا  زا  كاخ ، زا  ما  هتسخ  .تسا  هدز  خی  مریدقت  ياه  هجنپرس  رد  هک  ینوخ  اب  مسیون  یم 

اج نآ  دیـشروخ ؛ نشور  لصا  هب  مناسرب  سفن ، تاملظ  زا  نک  میاهر  یـضحم ! رون  هک  ییادخ  يا  .هودنا  همه  نیا  ياوه  زا  هتـسخ 
.دوش دوبان  زیچان ، يدرَگ  نوچ  تلباقم  رد  مدوجو  زا  هّرذ  ره  هک 

.دنا هدز  لوات  منادرگرس  ياه  شفک  رب  هداج  هچ  نآ  ره 

.تسا هدش  راوآ  مریقح  ياه  هناش  رب  ینیگنس  هچ  نآ  ره 
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.دنز یم  َهل  َهل  ما  یگتسخ  لباقم  رد  هار ، هروک  هچ  نآ  ره 

ص:2
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.تسا هدرشف  شیوخ  رد  ار  مروبع  ياپ  هک  يدنب  زا  نک  میاهر  ایادخ !

.دنک یم  ینیگنس  میاه  هیر  رد  هک  يا  هدوهیب  ياوه  زا  نک  میاهر 

.رت یبآ  ییاوه  رد  میاشگب  لاب  ات  تساجک  هدوشگ  يا  هچیرد 

.نوماریپ هچ  ره  زا 

بجع مهد ، یم  دوکر  يوب  بجع  .تسا  هتـسکش  ورف  دوخ  رد  ار  مزاورپ  ياه  لاب  بیجع ، هدـنخرچ ، يوگ  هنهک  نیا  اراـگدرورپ !
.ندوشگ لاب  يارب  میوج  یم  يا  هچیرد  سفق ؛ نیا  رد  میاه  هناش  یگتسویپ  دهد  یم  كاخ  يوب 

.دنوش یم  دنلب  میاه  تسد 

.دننز یم  وس  وس  مناتشگنا  رد  اه  هراتس  زا  يا  هتشر 

.مربب شیوخ  زا  ات  نک  کمک  دنوش ؛ یم  هدیئاس  كاخ ، رب  مقمر ، یب  ناوناز  هدش و  هدوشگ  وت  یگرزب  هب  ور  مشیاین  هداّجس 

.مسرب وت -  دوجو  زج  تسین -  هک  تسه  هچ  ره  وت ، فطل  اب  ات  نک  کمک 

.مرذگب كاخ  زا  ات  دیاشگب  شوغآ  میور  ارف  كالفا  نک  کمک 

هتسدلگ زا  دوش  یم  ریزارـس  ادص  دنتـسیا ، یم  عامـس  هب  مسران  ياه  لولـس  دوش ، یم  طسبنم  میاه  نایرـش  انـشآ ، دیآ  یم  ییادص 
 . ...هک تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ  ربکا ؛ هّللا  .دناهر  یم  شیوخ  زا  ارم  لباقم و  ياه 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیقی هجرد 

(1) نیقی هجرد 

، تـمحر ربماـیپ  شنیرفآ  زا  مییوـگ ، یم  ساپـس  ار  وـت  یتـسه ! قلاـخ  يا  اـه ! هشیدـنا  زا  رتارف  تیاـتمه ، یب  ِتاذ  يا  اراـگدرورپ !
ّتنم ام  رب  يدرک و  ناشیا  ِدوجو  نوهرم  ار  ام  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

! یتشادن اور  یتّما  موق و  چیه و  رب  هک  یتّنم  يداهن ؛

ص:3

.هیداجس هفیحص  قالخا  مراکم  ياعد  زا  یتشادرب  - . 1
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مالسلا و هیلع  شراوگرزب  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  قالخا  مراکم  تفرعم و  روآ  مایپ  رب  تسرف  دورد  ایادخ !
! هد رارق  نیرتوکین  ار  ملامعا »  » لصاح کین و  ار  متّین »  » ماجنارس نیرتهب ، ار  ما » نیقی   » هجرد نیرت ، لماک  ار  ما » نامیا   » هبتر

، راد رذـح  رب  یتساران  فارحنا و  هنوگره  زا  لماک ، ینیقی »  » صلاـخ و یتّین »  » اـب ارم  يراد ، هک  ییاـهتنا  یب  تردـق  اـب  اراـگدرورپ !
! نک حالصا  ار  ما  بیاعم 

ارم شالت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شا  هزیکاپ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  شیوخ ، بیبح  رب  تسرف  دورد  ایادخ !
.درک یهاوخ  تساوخزاب  نم  زا  تمایق ، يادرف  هک  هد  رارق  ییاهراک  رد 

.ما هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  مزادرپب  یفده  هب  رمع ، ماّیا  رد  مشاب  هتشاد  قیفوت  ات 

! راد مرانکرب  ّربکت ، لُخب و  یگنت ، رظن  زا  ناوارف و  ار  متّزع  عیسو ، ار  ما  يزور  اراگدرورپ !

رب نداهن  تنم  هنوگره  زا  ار  ملد  يراج و  نم  تسد  هب  ار  مدرم  ریخ  ياهراک  لطاب ، ار  مرورغ  بجُع و  صلاـخ ، ار  متداـبع  ایادـخ !
! راد یهت  نامدرم ،

زا راد و  منوـصم  رورغ ، تفآ  زا  نک ! مرود  نارگید  رب  یـشورف  رخف  زا  نک و  هتـسارآ  قـالخا -  مراـکم  نیرتـالاب -  هب  ارم  ایادـخ !
! زاس مراشرس  نطاب ، يافص  تفرعم و 

، يا هدرکن  راوخ »  » شیوخ دزن  ات  ارم  و  شموصعم -  نادـناخ  دـمح و  ترـضح  تا -  يراـج  تمحر  رب  تسرف  دورد  اراـگدرورپ !
.رادم دنلب »  » مدرم شیپ 

! مدرگن شیوخ ، ِشیک  رهاظ  ِسفن  ریسا  ات  نادرگ  منتورف  هزادنا  نامه  هب  یشخب ، یم  تّزع »  » مرهاظ هب  هچ  ره  ایادخ !

ارم و  مالـسلا -  مهیلع  شا  یمارگ  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تتقادـص -  هنییآ  رب  تسرف  دورد  اراـگدرورپ !
نوریب دیاشگ ، یم  میور  ِشیپ  هک  یهار  زا  منکن و  ضوع  يرگید  تداعـس  چیه  اب  ار  نآ  هک  یتیاده  نک ؛ تیانع  هتـسیاش  یتیاده 

! دباین هار  یّکش »  » چیه نآ  رد  هک  مبای  تسد  یتّین »  » هب مورن و 

اب ینمـشد  هب  راداو  ارم  ناطیـش ، ياه  هسوسو  زا  يوریپ  هک  هاگ  نآ  رادب و  ما  هدنز  ماوت ، دای  وت و  هار  رد  نم  هک  ینامز  ات  ادنوادخ !
ماقتنا بضغ و  تقاط  هک  ریگب ، ار  مناج  تخاس ، وت 

.مرادن ار  وت 

زاس وکین  دنرادنپ و  یم  تشز »  » ار اه  نآ  مدرم  هک  ار  ییاه  تلصخ  نم ، رد  نک  حالصا  ادنوادخ !

! درک دنهاوخ  مشنزرس  مدرم  شا ، يدنسپان  رطاخ  هب  هک  ار  ییاه  تداع  نم ، رد 
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.منک تیوقت  شیوخ  رد  ار  هدیدنسپ  ياه  تلصخ  ات  نک  ما  يرای  اه ! یکین  مامت  راگزومآ  يا  اراگدرورپ !

! ادوبعم

، هدوهیب هچ  شرمع  تفاین ، رد  ار  تفرعم  بسک  تّذل  هک  ره  و  دیـسر ! يراگتـسر  هب  ناهج  ود  ره  رد  یتخومآ ، بدا  وت  ار  هک  نآ 
! دش يرپس 

مادقا ینارماک  مرکا  یگدرپسلد / هنارت 

زا دـنب  .يرولبتم  میاـه  کـشا  هنیآ  رد  ینم و  تاـظحل  ِيراـج  هشیمه  هتـسویپ و  روضح  هک  وت ، ِماـن  هب  مسیون و  یم  وـت  يارب  یهلا !
.منایصع ياپ  زا  یگرمزور  ریجنز  اشگب و  ما  هدارا  ياه  سرد 

دوخ زا  ات  نک  ما  يرای  ار  ندـش  راشرـس  وت  زا  زومایب  نم  هب  مشاب ؛ هتـشاد  تتـسود  هنوگچ  منک ، تشیاتـس  هنوگچ  متخوماین  یهلا !
.موشن یهت 

ِناتسد ریسا  مدوجو ، رد  ار  تقـشع  هتـسشن  راب  هب  هفوکـش  دناکـشخب و  ار  منامیا  زبس  ِگرب  ماجرف ، يراوشد  هار و  ینیگنـس  راذگم 
.دنادرگ هثداح 

.یتخیمآ تقشع  اب  ار  مزاغآ  هک  هنوگ  نآ  روآرد ؛ تتبحم  ریخست  هب  ار  مماجرف 

هدیـصق مهد و  رـس  ار  تا  یگدرپسلد  هنارت  ات  دنکن ، لفاغ  وت  زا  ارم  یکاخ ، ياه  قشع  مرادنپن و  تا  هبیرغ  ات  نک  ما  يرای  ایادـخ !
.میارسب ار  تا  یگدادلد 

.ددرگن اوران  ياهوزرآ  رتسب  ملد  دنک و  نایغط  میاه ، هتساوخ  يایرد  ات  نک  ما  يرای 

هـشیمه هک  هنوگ  ناـمه  شخب ، ما  هراـبود  یتلهم  .منک و  رپ  تتفرعم  زا  ار  مدوجو  ِمجح  مسر و  وت  هب  مرکیپ  ِتارذ  همه  اـب  راذـگب 
.يدیشخب

.میناهرب اه  هنایروم  ِلاگنچ  زا  ار  نامتاداقتعا  هدنور  ياه  هشیر  ات  نک  نام  يرای  ایادخ !

! دوش هابت  مندوب  ناسنا  دور و  هناشن  میوس  هب  وس  ره  زا  ماهتا  ِناتشگنا  هک  نیا  دابم ،

.ییادیش همه  ار  مدوجو  دنک و  یم  هدنز  نم  رد  ار  یگدنز  تهاگن  نک ؛ مهاگن  ایادخ !

ص:5
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ییابطابطروپ یلعدیس  / زاغآرس نیرتهب  وت  مان  يا 

(1) زاغآرس نیرتهب  وت  مان  يا 

! اه ناج  تّوق  شتمحر  تسا و  اه  نت  تّوق  شتمعن  هک  يدنوادخ  مان  هب 

.دندرگ یم  لدبم  ینیریش  هب  تمحز  یب  اه  یخلت  دنزوس و  یم  رتسکاخ  یب  شقشع  رد  اه  ناج 

.تسین نتفر  ياپ  ار  هار  نیا  هک  رس ؛ هب  وا  هار  رد  تفر و  دیاب  رد  هب  وا  ریغ  زا 

.دش دیاب  شوهیب  راو ، یسوم  شلامج  هاگ  یلجت  رد 

! افج همه  نیا  يوس ، نیا  زا  افو و  همه  نیا  يوس ، نآ  زا 

سپ .تسا  زورما  زاب  دشاب ، رگا  دشابن و  ییادرف  تمسرت  ینز ، یم  سپاو  ار  وا  همه  نیا  هک  درک  ریـصقت  هچ  وت  هاگـشیپ  رد  زورما ،
؟ دیآ یک  ادرف  نآ 

.دنزیرگن ردام  زا  دنزیتسن و  رگید  ماش ، تقو  هب  دنزیرگ  هناخ  زا  رگا  ناکدوک  يزیتس ؟ یم  هک  هب  یناد 

! نک هناخ  گنهآ  زیخرب و  دوش ، یم  کیدزن  تملظ  دسر و  یم  ارف  ماش 

! ار امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  تسا : هدومرف  دوخ  وا  هک  زیخرب 

؟ دورن درادنرب و  لد  یباتع  هب  هک  تسا  رای  مادک 

؟ ددنویپن يرگید  اب  دریگن و  دوخ  هار  دنچ ، ییافج  هب  هک  تسا  تسود  مادک  و 

! نابرهم هدنیاشخب  تسوا 

دراذـگ او  ار  وت  یک  درواین ، بات  یهارمگ  يداو  رد  ار  یبیرغ  دـنکن و  شومارف  تمحر ، زا  ار  اـسرت  ربگ و  يریگتـسد  هک  یمیرک 
؟ ینامب یگریت  تملظ و  رد  هک 

مارخ تابارخ  هب  هگ  نآ  نک و  ییوش  تسش 

هدولآ بارخ ، رید  نیا  وت  ددرگن ز  ات 

.نک ترجه  گنهآ  زاس و  ییوضو  زیخرب و 

.ریگتسد هدنزرمآ  تسوا  هک  ریگ  شیپ  رد  قح  قیرط 
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: دناوخ یم  ار  وت  دوخ  وا  هک  نک  زاغآ  هبوت  موهفم  اب  يا  هبوت  زاس و  رگید  یگنهآ  ار  گنهآ  نیا  نک و  میلست  ار  دوخ 

یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا 

رد آ! متشهب  هب  وش و  مناگدنب  لخاد  .درگزاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هدیدنسپ  دونشخ و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / زاین يانیس 

(1) زاین يانیس 

! ادوبعم اراگدیرفآ ،

! يراگتسر نارکاش ، يارب  تساپس  رکُش و  تفارش و  ناگدننک ، دای  يارب  تدای  هک  نآ  يا 

! داب شنادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رب  تا ، هراومه  دورد  تسا ! ییاهر  تاجن و  بجوم  تنیمارف  زا  تعاطا  و 

! زاس راشرس  ترکُش  زا  اهنت  ار  نامیاه  نابز  راد و  لوغشم  تدای  هب  اهنت  ار  ام  ياه  لد  ایادخ !

! شخب ینوزفا  تتعاط  اب  اهنت  مه  ار  ام  یمسج  ِناوت 

! درازاین ار  ام  شا  یگتسخ  دباینرد و  ام  یهانگ  ات  هد ؛ رارق  ملاس  یتغارف  اهراک  زا  ار  نام  تغارف  ایادخ !

! يا هدننک  تباجا  تا  يرای  نایدانم  اب  نابرهم و  تناگدننکدای  اب  هک  ییوت  نیا  ایادخ 

! هد رارق  تیاه  تمعن  ِنادردق  ار  نامنابز  لالز و  ار  نامهاگن  نابرهم ، ار  نامیاه  لد  يوق ، ار  نامناوت 

! منک شیاتس  رت ، مامت  هچ  ره  قارشا  اب  ار  وت  ات  نک ، داجیا  لد  رد  نامیاه  تدابع  تعاط و  يارب  رفاو  یقوش  ایادخ 

! مینارتسگب زاین  يانیس  رب  هداجس ، ات  زاس ، شیوخ  یّلجت  زا  راشرس  ار  ام  ياه  « زامن ! » ایادخ

! امرف تیانع  هتسیاش  یشیاین  تا ، شیاتس  زامن و  رد  ار  ام  زیمآ و  مه  رد  تدای ، یناوارف  اب  ار  ام  قوذ  ایادخ !

ص:7
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يدابآ دوواد  هموصعم  ! / اریمان راگدنام  يا 

نامـسآ رود  ياه  لاس  هرطاخ  دیـشروخ ، .دـنوش  یم  دوگ  سویأم ، ینارباع  ياه  ماگ  ریز  نیمز ، ياـه  هچوک  ماـمت  منک  یم  سح 
.نیمز رود  ياه  لاس  هرطاخ  نامسآ ، تسا و 

میاه مشچ  زا  .دزیر  یم  نوریب  مناتـشگنا  يال  هبال  زا  تفگـش ، یتبرغ  .ما  هدرک  مگ  میاـه  یکدوک  یلاوح  ار  یـسک  منک  یم  سح 
.نامسآ گنتلد  نیمز و  زا  هتسخ  درس ، یهاقناخ  رد  ربت ، لوکشک و  یب  یشیورد  نانوچ  میرگ ؛ یم  موش و  یم  نازیوآ 

یم .دچیپ  یم  مه  رد  ار  متوکس  میظع ، يدابدرگ  چیه ... !  ور ، شیپ  چیه ... !  منک ؛ یم  هاگن  ار  مرس  تشپ  .متـسیا  یم  مود و  یم 
دوش و یم  گنس  میولگ  رد  ادص  راگنا ، اما  مشکب ، دایرف  مهاوخ 

.دنام یم  هک  تسا  توکس  هرابود 

.هرجنپ یب  تسا و  کـیرات  میاـیند  .منازوس  یم  مزوس و  یم  .مزیر  یم  ورف  منک و  یم  ناروف  تساـهدرد ؛ ناشفـشتآ  مناـج  ایادـخ !
.نادنبخی ياه  لاس  تسا ، راهب  یب  ياه  لاس  رارکت  ما  یگدنز 

.دننادرگ یمرب  ار  میاه  همان  تُسپ ، ياه  قودنص 

ار ناشاه  هیاس  ناتخرد ، یتح  هک  ما  هدمآ  اجک  زا  نم  .دنهد  یمن  خساپ  ار  میاهدنخبل  ناکدوک ، .دنهاوخ  یمن  ار  منامسآ  اه  هدنرپ 
؟ دننک یم  غیرد  نم  زا 

.ندیسرن نتفر و  يوب  دنهد ، یم  ندماین  يوب  اه  هچوک  نیا  ایادخ !

.تبرغ تسا و  بورغ  سنج  زا  اه  هظحل  نیا  زارد  ياه  بش  معط 

.منتسیز ِرورغ  میاهدنخبل ، اه و  نتسیرگ  هناهب  ینم ؛ ندوب  ِگرزب  لیلد  وت  نم ! يادخ 

.يونشب ارم  يریگب و  ار  متسد  هک  ما  هدمآ  هاگ ؛ هیکت  یب  ما و  هدنامرد  هانپ ، یب  متسدیهت و  نم 

.یشاب مهاگ  هیکت  يریذپب و  ارم 

« ْنیمحاّرلا محرا  ای  ، » ریذپب ار  ما  هثاغتسا  بایرد و  ارم  نامسآ ؛ هشیمه  هناشمه  مشاب و  دیشروخ  هیاسمه  مهاوخ  یم 

.وت گنتلد  ما ، هزات  ياوه  کی  گنتلد  هدنامرد ، میاهنت و  ایادخ !

.دنا هتسب  میور  هب  ار  ایند  اهرد  مامت  ییوگ  مسر ؛ یمن  مور و  یم  هک  نیا  زا  دیدرت ، همه  نیا  زا  ههاریب ، همه  نیا  زا  ما  هتسخ 
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.دشاب ما  هنیرید  تبرغ  مهرم  دناوتب  وت  زج  یسک  هک  منآ  زا  رت  بیرغ  ایادخ !

یمن یتاجن  هار  منز و  یم  سفن  سفن  دننز ، یم  سفن  سفن  دنا و  هداتفا  لحاس  ياه  نش  يور  هک  ایرد  زا  هدنام  ادـج  نایهام  نوچ 
.مبای

.مسر یمن  ترهَش  هزاورد  هب  مودب  ار  تیاه  هداج  هچ  ره  هک  ریقح ، ترظن  رد  مرود و  وت  زا  ردق  نآ  منک  یم  رکف  یهاگ 

.دروآ دهاوخن  بات  ارم  زین  نیمز  مدرواین و  بات  ار  تنامسآ  هشوت ، یب  نایرع و  متسه ، يا  هدش  مگ  رفاسم  نم  اراگدرورپ !

درادرب و مناهد  تسد و  زا  لفق  دناوت  یم  وت  زج  یسک  هچ  .مشیوخ  نابنادنز  نم  لفق و  ریجنز و  ِبلابل  تسا ، یگرزب  نادنز  نیمز ،
؟ دنک میاهر 

نامـشچ رد  ار  وت  .مونـش  یم  دـنازرل ، یم  ار  تشد  لد  شیاه ، هبرـض  مُس  هک  هاـگ  نآ  یـشحو ، نابـسا  ههیـش  رد  ار  وت  نم  ایادـخ !
.منیب یم  دنریگ  یم  سامتلا  يوب  شکچوک  ناتسد  یتقو  شورف ، بیس  یکرتخد  موصعم 

.ما هدرک  اهر  ار  تنابرهم  شوغآ  ما و  هتسب  تفطل  يایند  يور  هب  ار  مدولآ  هانگ  نامشچ  هک  منم  نیا  یتسه ؛ وت 

هبوت شوپاطخ و  يا و  هدنـشخب  وت  هک  تمدینـشن ؛ مدوب و  رود  رگا  .تمدـیدن  مدوب و  روک  رگا  .مدوب  لفاغ  رگا  شخبب  ارم  ایادـخ !
.ریذپ

! ایادخ

ییوس هب  ما  هکت  ره  دزو و  یم  داب  .دنک  یم  هدنکارپ  ار  مرتسکاخ  دزو و  یم  داب  .دنا  هدنازوس  ار  مدوجو  نیمزرـس  هانگ ، ياه  هلعش 
ياه هرذ  نیرخآ  ات  موش  یم  ناهنپ  ما  يربا  هاگن  تشپ  .دوش  یم  باترپ 

! مشاب هدش  هل  مدوخ  ماگ  ریز  ریقح ، نینچ  نیا  هک  منک  یمن  رواب  .منیبن  ار  ما  هدش  رتسکاخ  ناج 

؟ دناشن هفوکش  هب  ار  مدوجو  هتخوس  ناتخرد  دناوت  یم  یسک  هچ  وت  زج  میوگ ؛ یم  مشک و  یم  شوغآ  رد  ار  میاه  یگنتلد 

.ما هدرپس  یشومارف  هب  وت  فطل  دیشروخ  دیما  هب  ار  ما  هدولآ  هم  تارطاخ  نم 

! یهلا

لحاس هب  ار  ملد  هتـسکش  قروز  دنک و  یم  نشور  ار  مهار  هک  تسوت  تمحر  غارچ  يوسوس  ما ، یگدنز  تاظحل  نیرت  ینافوت  رد 
.دوش یم  نومنهر  تاجن 
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! یناراب ياه  نامسآ  يادخ  يا 

، هدولآ بت  ياهاپ  نیا  دـیوج ، یم  ار  وت  لازی  رون ال  یکیرات ، زا  هتـسخ  نامـشچ  نیا  ناـبرهم ! ِبوخ  يا  نارگن ، ياـه  لد  دـیما  يا 
ار راومهان  ياه  هداج  نیا  وت ، هب  ندیسر  دیما  هب  تساه  لاس 

؛ دیامیپ یم 

! اریمان راگدنام  يا  .یهاوخ  یم  وت  هک  هنوگ  نآ  منک ؛ یگدنب  تسوت  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ات  نک  ما  يرای 

مادقا ینارماک  دمحم   / کشا هانپ 

! یهلا

هچ نآ  ره  مراد ؛ زیچ  همه  وت ، اـب  هک  مناد  یم  تسین و  نم  یچوـپ  گنـسمه  يزیچ  چـیه  مچیه و  وـت  ربارب  رد  وـت  یب  هک  مناد  یم 
.مزاین ياه  تسد  یهاتوک  زا  همه  مرادن ، هچ  نآ  ره  تسوت و  زا  مراد 

! یهلا

، میوگ یم  وت  زا  نوچ  یهایـس و  هیاسمه  موش و  یم  یگریت  نایـصع و  رـصع  مه  یگدـنز ، مد  هدـیپس  رد  مزادرپ ، یم  شیوخ  هب  ات 
.دریگ یم  ار  وت  ینابرهم  يوب  گنر و  ما  یگنتلد 

! هبترم دنلب  يا 

.يا هزاوآ  دنلب  وت  هک  هاتوک ، تصرف  تسا و  دنلب  میاه  تسد  هک  ریذپب  مه  ارم  يریذپ ؛ یم  تروضح  هب  یهاوخ  یم  ار  هک  ره 

.هیامورف سفَن  زا  رارف  هار  تسا و  نتشیوخ  زا  زیرگ  هار  همه  نیا  ارم  هک  ماوت  ینابرهم  ریسا  یهلا !

ریگم و نم  زا  ار  هاگهانپ  نیا  ما ؛ هدیمرآ  کشا  هانپ  رد  ما و  هدیمر  شیوخ  زا  ناهانپ ! یب  هانپرس  يا 

.ناتِسم نم  زا  ار  کشا  نیا 

یگتفیش هنییآ  نیرت  لقیص  تسا و  تقادص  تروص  نیرت  تسار  وت  طارص  اّما  رترایسب ، ناهارمگ  دنرایـسب و  اه  ههاریب  اراگدرورپ !
.یگتفشآ و 

! اراگدرورپ

.مشیوخ هایس  ماجنارس  ریسا  مدرگ و  یمرب  شیوخ  ینالوط  رفنت  زا  هک  نک  زوس  باتفآ  ار  ما  هدید  تفآ  تفرعم 
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، نایـصع يزارد  نابز  هک  تسین  میاه  تسد  هدولآ  ياضف  رد  ندز  رپ  سح  ار  تباجا  ياه  هناورپ  اّما  تسا ، زاـب  میاـه  تسد  یهلا !
یم ار  وت  شیاتـس  ساپـس و  همه ، نیا  اـب  سوه ؛ اوه و  هدولآ  مسفَن و  یـشکرس  هدروخ  مخز  هک  میولگ ، رد  تسا  يریـشمش  نوـچ 

: هک میوگ 

شیوگ رکش  دشابن  ناج  زک  یسک  »

« شیولگ رد  ددرگ  ریشمش  نابز 

! یهلا

رد قرغ  ارم  راوخ ؛ ارم  یکچوک  تسا و  هدرک  کچوک  ارم  هک  تسا  يا  هلصاف  وت  نم و  نایم 

هدروخ رس  ما و  هتسکش  لد  تسا  ینامز  رید  هک  نک  نتشیوخ  ياتمه  یب  یگرزب 

نخس تقو  هب  وا  یشاب و  وت  ات  »

دیوگ ادج  وا  ییوگ  ادج  وت 

دزیخرب وچ  نایم  زا  ییود  نیا 

« دیوگ ازس  دیوگ و  وا  همه 

خّرف مظعا  / ینامسآ ياه  هرجنپ 

یم ما  هرهچ  رب  تسد  ...منز  یم  هجـض  قشع  زا  نم  دـچیپ و  یم  مدوجو  رد  تیناـمحر  شپت  يادـص  .ما  هتـسشن  ترکذ  تولخ  رد 
.دنا هدش  مگ  میاه  کشا  سونایقا  رد  میاه  مشچ  .مشک 

.ما هتفای  وت  دزن  ار  شیوخ  هدش  مگ  دوجو  ما و  هدمآ  گنت  هب  هانگ  همه  نیا  زا  رگید  هک  یناد  یم  بوخ  ایادخ !

.دریگ مارآ  وت  مان  اب  وت و  دای  اب  مدوجو  دوش و  بات  یب  وت  قشع  زا  ملد  ات  هد  یتردق  نم  هب  بر ! ای 

هب وت  هک  يدیفـس  ياه  لاب  اب  دوش  یم  سفق  هتفرگ و  میارب  یگدنز  هک  هاگ  ره  ات  ياشگب  میوس  هب  ار  تنامـسآ  ياه  هرجنپ  ایادخ !
.میآرد زاورپ  هب  تیوس  هب  یشخب ، یم  نم 

.راد ظوفحم  تسا ، هدیبات  مناج  قمع  هب  تناتسآ  هنزور  زا  هک  ار  يرون  یهلا !

اب مقوش ، کشا  هک  هاگ  نآ  ناهاگرحس ، رد  وت  روضح  هوکـش  تسابیز  هچ  تسا و  راکـشآ  هچ  تدوجو  تمظع  نم ، يارب  ایادخ !
.دوش یم  میاه  هنوگ  رگشزاون  تمان ، همزمز 
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.ییاهر رظتنم  ما و  هدشمگ  ایادخ !

میروـخن و ترـسح  تسا ، هتـشذگ  نتـسیز  يارب  هک  يا  هظحل  يرمث  یب  هب  گرم ، هظحل  رد  هک  نک ، اـطع  نتـسیز  اـم  هـب  ایادـخ ! »
ار نآ  دوخ  ام  ات  راذگب  میشابن ، راوگوس  شیگ  هدوهیب  هب  هک  نک  اطع  یندرم 

« يراد تسود  وت  هک  نانچ  نا  اّما  مینک ، باختنا 
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مادقا ینارماک  دمحم   / نک ناراب  زا  رپ  ار  میاه  مشچ 

هب رظن  زج  يا  هراـچ  ارم  باـبح  نوـچ  هک  ناـس  نآ  ما ؛ هتخود  اـپ  تشپ  رب  هدـید  روـضح ، مرـش  زا  زار ! هدـنناد  يا  نـید ! ناـّید  يا 
.تسین رس  رد  ندش  بآ  زج  ییوزرآ  تسین و  نتشیوخ  یتسدیهت 

تخوسب منوردنا  قوش  نازیم  هب  »

« تخودب میاپ  تشپ  رب  هدید  ایح 

سک چیه  وت  وت  زج  مناد  یم  بوخ  هک  میروایب  میاه  گرب  کت  کت  رد  ار  تمان  هک  تسین  يزاین  ار  وت  تمظع ! نیرتانشآ  مان  يا 
.تسین نم  رتفد  گرب  گرب  هدننیرفآ 

زا ُرپ  ار  میاه  مشچ  تسوت ، زا  ندش  ُرپ  وت  ریغ  زا  ندش  یلاخ  تسوت و  زا  ندش  یلاخ  وت ، ریغ  زا  ندـش  ُرپ  هک  مناد  یم  اراگدرورپ !
شیوخ یگریت  هب  مفقاو و  یتشز  هب  وت  یب  تسا  يرمع  هک  منیبب  وت  اب  ار  ییابیز  ياه  هظحل  نیرت  لالز  مناوتب  ات  نک  یناراب  حوضو 

! هاگآ

ینامز رید  هک  نادرگزاب  نم  هب  ار  منـشور  تخب  میوج ، یم  وت  هب  زاین  رد  ار  نآ  هک  تسا  يا  هتخیرگ  ِتخب  نامه  نم  ِنونکا  یهلا !
.میهایس هتشگرب  تخب  تسا 

.یگرزب نیا  هتفشآ  مراد و  ریگ و  نیا  هدش  گرزب  هک  دنمزاین ؛ وت  هاگ  هاگ  هاگن  هب  مجاتحم و  شیوخ  زاین  موادت  هب  انیرفآ ! زاین 

یمّرخ هفطاع   / هتسکش ياه  ضغب  يادص 

.دنازوس یم  ار  منامیا  تشپ  هانگ  نیگنس  راب  یتقو 

ياه ضغب  يادص  دوش ، یم  رتشیب  ملّمحت  فرظ  زا  میاه ، ییاهنت  مجح  دـنتفا و  یم  مداقتعا  ناج  هب  دـیدرت ، ياه  هنایروم  هک  یتقو 
.ینک یم  لّکوت  رون  زا  راشرس  ار  مناشیرپ  تولخ  يونش و  یم  توکس  قمع  زا  ار  ما  هتسکش 

.تسا هدرک  هناخ  هانگ ، ياه  هزاورد  تشپ  ملد 

.دور یم  شیپ  هب  يدوبان  ِدابآاجکان  ات  هتخیسگ ، ماگل  محور  شکرس  بسا 

.دنهد یم  ناج  ار  باذع  شتآ  دنا و  هدش  راکشآ  ما  ینادان  رورغ و  نیتسآ  زا  نایصع  ياه  تسد 
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راـب میوگزاـب و  تیارب  ار  میاـه  هّصغ  هّصق  ترفغم ، فطل و  نشور  هیاـس  رد  مهاوـخ  یم  .هدـمآ  گـنت  هب  تیـصعم  یگریت  زا  ملد 
.منک یلاخ  رافغتسا  دیما و  هداّجس و  رهُم و  رب  ار  میاه  مشچ  نیگنس 

شیاه کشا  درب و  یم  ورف  همقل  همقل  ار  شیاه  ضُغب  هک  یکرتخد  ییاهنت  رب  تسوت ، كاپ  هاگن  میاهزامن ، شهاوخ  اه ، بش  نیا 
ياه تسد  مزاب ، هشیمه  حـیتافم  دـننک و  یم  همزمز  ار  وت  ياه  ینابرهم  رکذ  محیبست ، ياه  هناد  .دزیر  یم  ورف  بش  هناخناهن  رد  ار 

.دنک یم  زارد  تباجا  ناتسآ  يوس  هب  ار  شسامتلا  زاین و 

مهاوخ یم  .دنک  یم  دیما  ان  ار  سأی »  » دود و یم  مناج  قمع  ات  وت  نشور  مالک  دـنک ! یم  ممارآ  بیجع  مکل » بجتـسأ  ینوعدا  ... »
مامت مشاب و  هدجس  رد  شمارآ  نیا  هنارکش  هب  ار  میاه  هظحل  مامت 

«. بولقلا نئمطت  هّللا  رکذب  الا   » .منک سیخ  قشع ، ِکشا  زا  ار  میاه  هدجس 

.دهد یم  الج  ار  ناج  هک  یتقیقح  دوش ؛ یم  راشرس  وت  مالک  زا  هک  تسا  یتیقح  ریسفت  شمارآ  نیا 

 ... لّکوت گنر  هب  تباجا ، گنر  هب  ییادرف ، تسا ؛ نشور  ییادرف  دیون  هک  یتقیقح 

.دناروعش رعش و  زا  یشوپ  نت  میاه  هژاو  مامت  بشما 

رحس هب  هثاغتسا  رد  ار  میاه  هظحل  مامت  ما و  هتـسشن  هرفـس  نیا  یگداس  رـس  رب  .ما  هدوشگ  تیارب  تسه ، هک  نانچ  نآ  ار  ملد  هرفس 
.مناسر یم 

.مراد نیقی  تتباجا  ّتیناّقح  هب  مراد و  نامیا  وت  تقیقح  هب  .ما  هتسب  دیما  وت  نشور  خساپ  هب 

! هاوخم سویأم  ار  مراودیما  ياهاعد  نک ! هاگن  میاه  هژاو  تقادص  هب  ریگم ! منایصع  مرج  هب  ارم 

نایرقاب دیمح  / ییوت نم  شمارآ 

.دروآ یهاوخ  دای  هب  ارم  روضح  هک  مروآ  یم  دای  هب  ار  وت  شیوخ ، نورد  تبرغ  ییاهنت  رد  یهلا !

هب ندیـسر  هک  روضح ، هّلق  نیرتالاب  هب  نم  یهاوخب ، وت  رگا  دنام و  دـهاوخن  نیمز  رب  یناشن  نیرت  کچوک  نم ، زا  یهاوخن ، وت  رگا 
.دیسر مهاوخ  تسا ، وت 

! یهلا

.تسا نایاپ  یب  يا  هیامرس  دوخ ، هک  تسوت  دای  رکذ  نم ، یلاخ  ياه  هظحل  قنور 

.تفای دهاوخ  وت  رد  ار  یگنادواج  دشیدنیب ، نتسیز  هنادواج  هب  سکره 
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! یهلا

«. بولقلا نئمطت  هّللا  رکذب  الا   » دریگ یم  مارآ  وت  دای  اب  هک  تسا  يا  هنابش  ياه  هیرگ  رّسفم  هتسکش ، ياه  لد 

! یهلا

.تسا هدرک  میقتسملا » طارص   » همیب ار  شیوخ  نورد  دیشروخ  دبا  ات  دباتب ، شدوجو  رد  وت  رون  زا  يا  هرذ  هک  ره 

! یهلا

.دز دهاوخ  هفوکش  نامیا  ياه  هزبس  اه  نآ  زا  هک  يا  هتشاک  نیقی  زا  ییاهرذب  ام ، دیدرت  نابایخ  هیشاح  رد  وت 

! یهلا

.تسا هدروخ  هرگ  وت  لاصو  هبعک  هب  هک  هتسب ، شقن  نامیا  زا  ییاه  لگ  نم ، هاگن  بارحم  يراک  یشاک  رد 

! یهلا

.دوش یم  يراج  وت  تمس  هب  هک  تسا  یلالز  دور  نم ، ياهزاین  زار و  هرطق  هرطق 

! یهلا

یقاقا دیپس  ياه  هفوکش  شا ، هدیشک  کلف  هب  رـس  ربنم  رب  دشاب و  یم  راهب  هشیمه  نآ  لصف  راهچ  هک  تسا  يزبس  غاب  وت ، هاگتدابع 
هدرک شیوخ  زا  دوخ  یب  ار  ناگتشرف  نآ ، يوب  هک  هدییور ،

.تسا

! یهلا

.دنک یناشفا  وترپ  ات  يا  هدیرفآ  هدازآ  ار  دیشروخ  دنا و  هدیشک  ریجنز  هب  ار  نآ  ناگراتس ، هک  يا ، هدرک  نونجم  وت  ار  هام 

! یهلا

.يا هتساوخ  وت  تسارحص ، ارحص  رگا  يا و  هتساوخ  وت  تسایرد ، ایرد  رگا 

.يا هدیشک  شیوخ  هنافراع  ياه  بش  یناغارچ  هب  وت  ار  ام  لد  ياه  هنیآ  هسیر 

! یهلا
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.دنک زاورپ  نآ  ییانیم  تمس  هب  ناملد  یتوکلم  هدنرپ  ات  میا ، هدرک  زاب  وت  نامسآ  هلبق  هب  ور  تشد ، کی  تعسو  هب  يا  هداجس 

.مینک دوعص  نآ  جاوما  رب  ات  میا ، هدرک  لصّتم  هنئمطم  هنارک  یب  يایرد  هب  قشع  زا  یلپ  اب  ار ، شیوخ  هراّما  یکاخ  هار  و 

! یهلا

.ییوت تقیقح ، هک  میا  هتفایرد  میا و  هدیشک  تقیقح  هنزو  نیرت  نیگنس  اب  ار  وت  ایند و  نادجو ، يوزارت  هفک  ود  رد 

! یهلا

.میحر ینامحر و  وت  اریز  مینک ؛ یم  فاص  ار  نآ  هبوت »  » ناراب اب  دناشوپب ، هانگ  زا  هایس ، يربا  هاگره  ار  ام  لامعا  ِنامسآ 

! یهلا

هظحل کی  هک  نآ  دیما  هب  میا ؛ هتسشن  وت  شیاین  هاگرد  رد  میا و  هتسسگ  همه  زا  میا و  هتسب  لد  وت  هب 

.ینکن اهر  شیوخ  لاح  هب  ار  ام 

! یهلا

ياه شیاین  همه  يدینـش ، متفگ و  هچ  نآ  زوسناج ! ياه  هلاـن  هدـننک  تباـجا  يا  زور ، بش و  يادـخ  يا  ناـیناهج ، راـگدرورپ  يا 
! دیسر مهاوخن  یتسه  لزنمرس  هب  وت  یب  هک  بایرد  ارم  سپ  .دوب  وت  هاگرد  هب  نم  هناقشاع 
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رون ياه  هخاش  رب 

( باتفآ هعرج  کی  )

نایمیکح تاداسلا  زانهم   / تیاده رون 

(1) یّلَجَت اِذا  ِراهَّنلا  َو  یشْغی *  اِذا  ِلیَّللا  َو 

(2)« دیآ قئاف  نطاب  رب  دوش ، یّلجتم  هاگره  هک  تسا  تیب  لها  ام  مئاق  راهنلا ، - »  - » زور

ار اـه  لد  هدکـشتآ  تروضح ، ِمیهاربا  دزیخ و  یمرب  تا  ینادرگ  هنیآ  هب  دیـشروخ  تدوجو ، یّلجت  هب  دوـش  یم  نشور  زور  مشچ 
.دنک یم  عولط  تیاه  هناش  تشپ  زا  تلادع  باتفآ  هک  هاگ  نآ  دیامن ، یم  ناتسلگ 

! تسین تسه و  ِشیم  گرگ و  رد  ادخ  زور  نیرت  ییالط  هب  مراد  نامیا  نم  و  ... 

تایح يراج  هب  و  تسفن ، رد  یـسیع  مد  هب  تتـسد ، رد  یـسوم  ياصع  زاجعا  هب  تشود ، رب  مدآ  یهللا  هفیلخ  يادِر  هب  مراد  ناـمیا 
.تناج رد  رضخ 

.مالسلا هیلع  قداص  ماما  میاوشیپ  مالک  زا  مریگ  یم  ددم 

یم رهاظ  جع ) ) مئاق تسد  هب  ار  نآ  دننام  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین ، ایـصوا  ایبنا و  تازجعم  زا  يا  هزجعم  چـیه 
.دنک تّجح  مامتا  نانمشد ، رب  ات  دنادرگ 

ندرگ رب  دیراورم  هتشر  نانوچ  جع ) ) نارظتنم دوعوم  تموکح  ات  مالسلا  هیلع  ناّیقتم  يالوم  تیالو 

بلق هب  ینزور  زا  میراپس ؛ یم  لد  رواب  نیا  رب  دشخرد و  یم  شیوخ  یناحور  ماجسنا  رد  نید  راوتسا 
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: يراصنا هّللادبع  نب  رباج  تیاور  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یهلا  ریسفت  زا  یتفایرد  و  رون » هروس  »

ٍهَرَجَـش ْنِم  ُدَـقوی  ٌيِّرُد  ٌبکوک  اهَّنَاَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  یف  ُحابـصملا  ُحابْـصِم  اهیف  ٍهوکـشِمَک  ِهِرون  ُلَثَم  ِضرَْالا  ِتاومَّسلا َو  ُرون  ُهّللَا  »
 ...« ُءاشَی ْنَم  ِهِروِنل  ُهّللا  يِدهَی  ٍرون  یلَع  ٌرون  ٌران  ُهْسَسْمَی  مل  ُول  ُءیُضی َو  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍهِّیبرَغ  ٍهِّیقْرَش َو ال  ٍهَنوْتیَز ال  ٍهکرابُم 

رارق یبابح  رد  غارچ  نآ  دشاب ، یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  یتاکشم  دننامه  دنوادخ ، رون  لَثَم  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  رون  دنوادخ  »
اب غارچ  نیا  تسا ، نازورف  هراتس  ییوگ  بابح  نآ  دراد ،

 ... هدش هتفرگ  ینوتیز  تکرب  رپ  تخرد  زا  هک  دوش  یم  هتخورفا  ینغور 

، دوش رو  هلعـش  شتآ  اب  سامت  نودب  تسا  کیدزن  هک ) تسا  صلاخ  فاص و  نانچ  نآ  نغور  نیا   ) یبرغ هن  تسا و  یقرـش  هن  هک 
(1)« دنک یم  تیاده  دوخ  رون  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  و  يرون ، يالاب  تسا  يرون 

: ٍهوکشِمَک ِهِرون  ُلَثَم  ِضرَْالا  ِتاومَّسلا َو  ُرون  ُهّللَا 

.تسایبنا متاخ  نادواج  روضح  تاکشم  و  ... 

: ٌحابْصِم اهیف 

.دنناوخ یم  نیدحوملا  یلوم  ار  وا  دناشف و  یم  ساملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوجو  تاکشم  رد  هک  تسا  يرون  ءولألَت 

: ٌهَجاجُز یف  ٌحابْصِملَا 

.دنرون ِناراد  لفحم  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  نامیا ، نیرولب  تماق  ود  ماقم  نیا  رد  انعم  نیشنالاب 

: ٌيِّرُد ٌبکوک  هَّنَاَک 

.دشخرد یم  هراومه  نادباع  تنیز  نیدجاس و  دیس  نامه  لماک ، تیدوبع  یناشیپ  رب  هدجس ، هراتس 

: ٍهکرابُم ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقوی 

هب رظن  دنز و  یم  فاکش  تملظ  هتسب  نامشچ  هب  هک  تسا  یتخرد  هراصع  زا  نازورف  رون  نیا 

.تسا مولعلارقاب  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دمحم 
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: ٍهَنوْتیَز

.تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  قدص  رد  دّرمز  یتشهب  ياه  هناد  هکرابم ، هرجش  رب  نوتیز  ياه  هراوشوگ 

: ٍهِّیقْرَش ال 

ناگدنب تاجاح  باب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  درد  ياهریجنز  هقلح  هقلح  رد  لدـتعم ، نوزوم و  هتخیرن ، ورف  تسار  بناج  هب 
.دیاشگ یم  ار 

: ٍهِّیبرَغ ال 

.تسا هداد  تقیقح  تیاضر  هب  اضر »  » قشع نشور  نامسآ  هب  ور  لادتعا  نحص  رد  هتخواین و  پچ  بناج  هب 

: ءیُضی اُهْتیَز  ُداکَی 

یم هتخورفا  هدز  خـی  ياه  هنوگ  ات  مالـسلا  هیلع  همئالا  داوج  میرک  ناتـسد  زا  هک  تسا  تواخـس  ياه  هشیر  اه و  هخاش  هراصع  نیا 
.دوش

: ٌران ُهْسَسْمَی  َْمل  ُول  َو 

.تسا رورس  ياه  هنادواج  يداه » ، » تسد رد  دیشروخ  سوناف  شتآ ، زا  یناشن  چیه  یب 

: ٍرون یلَع  ٌرون 

.تسامالسلا هیلع  يرگسع  ماما  مان  همزمز  ناگتشرف ، یتوهال  يوهایه  ات  شرع  قاس  زا  رون ، زارف  رب  رون 

: ْءاشَی ْنَم  ِهِروِنل  ُهّللا  يِدهَی 

نیرخآ قارـشا  اب  ار  لد  ناشیرپ  كدوک  هک  تسادـخ  اهنت  دـیدرت ، ههبـش و  نشور  هیاـس  رد  تشحو ، تلالـض و  ماـحدزا  رد  و  ... 
هاگ نآ  .دـناسر  یم  رارق  شمارآ و  هراوهاگ  هب  راظتنا  هّجـض  بات  بت و  زا  دـنک و  یم  تیادـه  لاصو  شوغآ  هب  شیوخ  تّجح » »

ياه ناوختسا  تماق  جع ) ) مئاق مایق  هک 

(1)« .دنکش یم  مهرد  ار  تملظ  هایس 
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ناج يالج 

( ربص )

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / ابیز ناحتما 

؟ تسیچ ربص  مشیدنا ؛ یم  هرابود  ینالوط  ربص »  » گنرد و کی  زا  دعب  منک و  یم  میاه  هشیدنا  ماجسنا  رد  یعس  فرژ ، قیمع و 

: دومرف یم  نینچ  دوب  هدومزآ  ار  ربص  مالسلا » هیلع  بویا   » زا رتشیب  ربارب  نیدنچ  یتح  هک  یسک  ... 

(1)« ُّبُِحت اّمَع  ُْربَص  و  ُهَرْکَت ، اَم  یلَع  ٌْربَص  ِناْربَص : ُْربصلَا  »

یم تسود  هچ  نآ  رد  ییابیکـش  يراد و  یمن  شوخ  هچنآ  رب  ییابیکـش  تسا ؛ هنوگ  ود  رب  ییابیکـش  تسا ؛ هدومرف  ابیز  هچ  يرآ !
! شا يراد 

! تساه تبیصم  ربارب  تشهب  ناغمرا  نیرتزیگنا  لد  ربص 

! تسا سدقم  یتعاجش  ردق ، اضق و  ربارب  ربص  ینوبز و  متس ، ربارب  ربص 

.تسا لاصو  اه ، یگناقشاع  ربارب  ربص 

یم ییورـشوخ  تحالم و  نمجنا  هب  یـشرت ، یخلت و  تلزُع  زا  ار  نآ  دنیچ و  یم  كات »  » یگلـصوح یب  زا  ربص ، ار  اولح »  » ینیریش
.دروآ
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.دشخب یم  نان  زرواشک ، لوات  زا  رپ  ناتسد  هب  ربص ،

! دنوش یم  زاب  ایرد  تمس  هب  هناقشاع  اه ، هرجنپ  دناشک و  یم  تشد  هب  ار  ابیکشان  ياهربا  ياپ  ربص ،

ِنیریش ياه  همغن  زا  دوش  یم  رپ  اه  هوک  دناوخ و  یم  ارف  اهایور  ِيدیپس  هب  زور ، ره  ار  اتسور  راظتنا  مشچ  سورع  ون  هک  تسا  ربص 
، وتسرپ ندید  يارب  هک  یناپوچ  كرسپ  نامه  نک ؛» هوک  »

! تسا هدرک  ربص »  » هشیمه

! هار راهچ  کی  زمرق  غارچ  ات  هتفرگ ، ریگ  یهام  بّالق  زا  ربص ،

یتباجا بیارب  ربص  اعّدا ، یب  ياه  هتسدلگ  زا  یتسه  ياون  نیرتابیز  ِندینش  يارب  ربص  راظتنا ،»  » يارب ربص  تسابیز و  ادخ  يارب  ربص 
هّللا  » ِزیگنا لد  گناب  و  راطفا »  » يابیز همـشچرس  هب  ندیـسر  يارب  ربص  دیاشگ ، یم  سودق » ای   » هب نابز  ییابیکـش ، مامت  اب  اهراب  هک 

ندیسر يارب  ربص  ربکاَا »

.تسادخ يارب  ربص  ...و  البرک  ياه  همیخ  نتفرگ  هیرگ  يوب  مّرحم و 

ندش بنیز  يا  هظحل  ینعی : ربص 

ندش بش  ياه  همان  مغ  زا  غراف 

تسادخ شنایاپ  هک  یهار  زا  نتفر 

تسالبرک باتفآ  شیامنهر ،

! قشع ینعی  ربص 

رازم رد  یتح  قشع ، تسا ؛ قشع  ربص ،

! راظتنا ِقوش  قوش ، تسا ، قوش  ربص ،

! راهب دیآ  یم  هک  یحبص  ات  شاب ! ینعی  ربص ،

! رای زیگنارهم  رادید  ات  شاب 
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لاصو دهش 

ییازریم دیعسدمحم   / هام ندیچ 

.دسر یم  مماشم  هب  هبئاش  یب  اه ، هلال  رطع  مسیون ، یم  دیهش »  » زا راب  ره  ارچ  مناد  یمن 

.دوش یم  رت  هزات  شا  یناوخب  هچ  ره  هک  تسا  يا  هملک  دیهش » »

.دهد یم  راب  رتشیب  دننیچب  وا  زا  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  یتخرد  تداهش 

.دنک یم  ناروف  رتشیب  يرادرب ، بآ  وا  زا  هچ  ره  هک  تسا  يا  همشچ 

.تسا يراج  نامسآ  ياه  نوتس  رب  هک  تسا  سوکعم  يراشبآ  تداهش ،

نآ زا  هدش ، گنت  هام  ندیچ  يارب  شلد  سکره  ات  تسا  هتـشاذگ  ناهج  یمیدـق  راوید  رب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  یناک  هلپ  تداهش ،
.دورب الاب 

« دوب نامسآ  نابدرن  تداهش   » هک دنا  هتفگن  رگم 

.تسا هتشاذگ  راگدای  هب  ام  ییاهنت  يارب  دوخ  زا  یمان  تسا و  هتفر  دیهش »  » الاح

 ... دوبن ام  يایند  سنج  زا  تسین ، ام  يایند  سنج  زا  دیوگب  هک  تسا  هتفر  رود  ردق  نآ  وا  الاح 

.مینک یم  سح  رتمک  ار  تداهش  تخرد  ییوداج  رطع  دنک ، یم  نیگنس  ار  نامیاه  کلپ  باوخ ، رتشیب  هچ  ره  هک  میناد  یم  الاح 

.میربب دای  زا  ار  وا  موصعم  هرهچ  ات  دننکن ، هایس  ار  نامنامشچ  لباقم  ردق  نآ  اهزور  هلیم  هک  دورن  نامدای  اّما 
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كاپ هیرگ ، لامتـسد  اب  هدـش  هک  مه  هبنـش  جـنپ  رـصع  ره  میروایب و  نییاپ  تارطاخ ، هچقاط  زا  ار  وا  سکع  باق  هک  دـشاب  ناـمدای 
.مینک

...میربن دای  زا  ار  تداهش »  » و دیهش »  » هک دشاب  نامدای 

ییاضر هدیمح   / لدیب ناقشاع  بش 

ار تندب  هکت  هّکت  نیمز  وت  زا  هتفرگ 

ار تنهریپ  هدرپس  رجاهم  ياهداب  هب 

.دنشک یم  دق  نامسآ  ياتسار  رد  تیاه  تسد 

.دیشروخ ياه  همشچ  زا  یشوج  یم 

.دننیب یم  زاورپ  ِباوخ  تیاه  کلپ 

زا ِيرود  هتفرگ  مغ  ِدوبک  ِيایؤر  تیاه  مشچ  .دوش  یم  هلاچم  تروبع  ياه  نیتوپ  رد  كاخ ، دـنناوخ و  یم  ار  وت  زاب ، ياـه  هرجنپ 
.تساه نامسآ 

يوش باریس  ات  دنک ، شکورف  تیرود  لاس  ِشطع  ات  یسرب ، رون  هب  ات  يرذگ  یم  شیوخ  زا  دود  یم  تیاه  هیر  رد  راشرـس  یقوش 
.لاصو دهش  زا 

.اهرادیپس تماق  هب  یتسیا  یم 

.دهد یم  نوخ  يوب  داب ، رد  تا  هیفچ 

.تساه نامسآ  زا  روبع  زمر  تدنب ، یناشیپ 

.دزرل یم  تیاه  ماگ  يور  هب  ور  زیرکاخ ،

.دروخ یم  رُس  تیاه  تسد  رد  تشهب ، زا  يا  هّکت 

رب دوش  یم  ریزارس  تیاه  تشگنا  يال  هبال  زا  نوخ  یمرگ  يراذگ ، یم  تا  هنیـس  يور  ار  تتـسد  .دنوش  یم  طسبنم  تیاه  نایرش 
یم كاخ  يور  هّکت  هّکت  دنز و  یم  جوم  نامـسآ  رد  ار  وت  روضح  رطع  میـسن ، هتخوس -  ياه  هلالآ  هاگداعیم  كاخ -  یگدرتسگ 

.يزیر

کیالم تسین ، وت  قیال  نیمز  هک  نیا  مرج  هب 
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ار تنت  ياه  هراپ  دندیشک  شرع  تمس  هب 

.نیمز اه و  نامسآ  رد  دچیپ  یم  تیادص 

.نامز ءزج  ءزج  رد  خیرات ، شوگ  رد  دچیپ  یم  تیادص 
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.دیشروخ زا  يوش  یم  راشرس  رون و  را  یشون  یم  يریگ ، یم  لاب  ریز  ار  نامسآ  رجاهم ، ياهوتسرپ  هارمه 

ار اه  هرتسگ  نیرت  یبآ  یشک  یم  شود  هب 

ار تندز  رپ  هتسشن  ّریحت  هب  نامسآ  هک 

، دنزات یم  نامـسآ  ِفقـس  رب  دـنبوک و  یم  روبع  ياه  هلپ  رب  ار  تتارطاخ  هتخوس ، ياه  هناورپ  دـنریگ  یم  لاب  تنابیرگ  ِفاکـش  زا 
، هفوکش زا  راشرس  يراشف ، یم  شوغآ  رد  ار  راهب  قیاقـش ، زا  یفنک  رد  هدچیپ  وت  ینـشور و  گنر و  رد  رون ، میـسن و  رد  دچیپ  یم 

هک نامز  ناکم و  زرم و  زا  يوش  یم  در 

.دناوخ یم  شیوخ  يوس  هب  كاخ  زا  ار  وت  كالفا 

ات وس  همه  دزو  یم  هناورپ  همه  نیا  ِعاعش 

ار تنفک  نامسآ  هب  ور  ینک  زاب  هرابود 

هک دبوک  یم  هنیـس  رب  نانچ  نآ  تبلق  يراذگ ، یم  رت  مکحم  ار  تیاه  ماگ  دراد ، یم  او  شزرل  هب  ار  كاخ  دنب  دنب  هلولگ ، يادـص 
: يدنب یم  مکحم  ار  تنیتوپ  دنب  دنراد ، یمرب  رس  تناماد  زوس  زا  اهربا  دچیپ ، یم  مه  رد  ار  اه  نامسآ  تسفن  ششپت ، زا  يزرل  یم 

.زاورپ تمس  هب  يور  یم  و  نیسح !» ای  »

نزور ِیگداشگ  ات  طسبنم  ییاوه  ات  دیشروخ ، ات  رون ، ات  يریگ  یم  لاب  ندش ، شیوخ  یب  نتشذگ و  شیوخ  زا  تمـس  هب  يور  یم 
.زاب همین  ياه 

.دوش یم  اه  نامسآ  نوتس  تیاه  تسد 

.دوش یم  در  تنت  زا  میسن  ینک  یم  سح 

.دچیپ یم  هتخوس  ياه  قیاقش  زا  یتشد  يال  هبال  داب ، ار  تتارطاخ  دشک و  یم  دق  نامسآ  ياتسار  رد  تتسد 

مادقا ینارماک  دمحم   / میدنام دنتفر و 

.از تأرج  شخب و  یتسه  ياه  هظحل  رد  هدش  نیشن  هت  یلالز  رد  نتسیز  تسا و  شوج  هیرگ  ياه  هژاولگ  زا  روبع  تداهش ،

.ییادیش تسا و  یگدیروش  تداهش ،

.ناش هلال و  تسا و  ناشوپ  هفوکش  یگدیروش  تداهش ، .تساه  هثداح  نیرتزبس  عورش  تداهش 
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.نوخ شتآ و  رد  نتسیز  هدارا  تسا و  زگره  زا  روبع  مزع  تداهش ،

طقف اـّما  دـیازت ، رد  اـه  هثداـح  زیگنا  تهب  مهبم و  ياـهریوصت  دـندعاصت و  رد  هدـش  هـتخادرپ  یهت  ياـهریوصت  گـنر ، رد  گـنر 
.دنک یمن  مخ  رس  يا ، هثداح  چیه  ربارب  رد  هک  تسا  تداهش 

.یگنادواج سنج  زا  تسا  يا  هسامح  رد  ندز  ودرا  تداهش ،

.تسا هبوت  بش  ناگراتس  هب  یهتنم  ياه  نیچ  هطقن  همادا  تداهش ،

لجخ نیمغ و  يدیهش  ددرگن  »

« لد هنییآ  ییایرد  هب  نوچ  هدز 

یخلت رب  ار  لاصو  دهش  نیریش  هک  اه  نآ  مالس  تساه و  هسامح  راختفا  رد  ندش  بوذ  تداهش ،

.دنداد حیجرت  نتسیز  ندنام و  معط 

میدنام میدنام و  میدنام و  دنتفر ، دنتفر و  دنتفر و  »

« دز کپک  ناماه  فرح  ات  میدورس  نان  زا  ردق  نآ 

! دنتسشن نوخ  عامس  ياشامت  هب  یگتسراو ، یگتسارآ  رد  اه  قیاقش  نوگلگ  زا  رتایوگ  يا  هرهچ  اب  هناقداص  هناقشاع و  هچ  نارای 

هظحل زا  دندز و  دنویپ  ییاهر  تسد  رود  ناگدـنرپ  هب  ار  شیوخ  دـید  قفا  دـیدرت ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  زا  هناربص  یب  هچ  نارای 
! دندیسر وا  هب  دندیرب و  شیوخ  ياه  سفن  هظحل 

.تمه هارگرزب  هب  ندیسر  تسا و  دیدرت  ياه  هچوک  زا  روبع  تداهش ،

دنتفرگ تسد  رس  رب  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  شیوخ ، يالوم  نوچ  ار  شیوخ  ياه  ناج  هناقشاع  هک  اهنآ  راثن  دورد ، نارازه  مالس و 
هناور ار  شیوخ  ياه  مالس  نیرت  هناقشاع  دندورس و  اه  هسامح  شپت  زا  نوخ ، هرطق  نیرخآ  ات  دنداتسیا و  دربن ، نادیم  رد  هنادرم  و 

.دندرک تداهش  ياه  هنارک 

رازه و دندرک و  تداهـش  یگتفیـش و  ییادیـش و  هب  هتـشغآ  ار  شیوخ  شون  همـشچ  ياه  هیفچ  هک  ینانفک  نینوخ  هرطاخ  داب  هدنز 
شتآ رد  ار  سفَن  ناج  نارگ  هک  ینارگنسمه  دندومن ، رورم  شیوخ  حورجم  ياه  مالس  رد  ار  یگدیتفت  یگنشت و  لاس  دص  راهچ 

هاگ و هولج  دنتخادگ و  هکرعم 

.دنتفای نیم  ياه  نادیم  رد  هدرک  هشیر  ار  شیوخ  یگتفشآ  جارعم 
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يوس هب  ور  قایتشا ، شتآ و  ناروف  رد  لاب ، رد  لاب  دـندناشچ و  رکف  هاتوک  نارفاک  ماـک  هب  ار  ساره  مره  هک  ینارگنـسمه  هب  دورد 
.دیبلط یم  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  هنوگ  نآ  دنتفر ، دندومن ؛ یناشکهک  دازآ  ياهزاوآ  نیرت  لالز 
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دندرک و همزمز  ار  ین  ینادرگ  شتآ  اهرازین ، سیخ  تولخ  رد  نابش ، همین  دنتفر و  نارای 

.مشچ رصتخم  نیا  میدنام و  ام  دنتخادگ و  دنتخوس و 

مادقا ینارماک  مرکا   / وت نت  رطع 

رود رد  زبس  هطقن  هس  ام و  ِيرتسکاخ  ِيادرف  ِيارب  يدـش  رون  نامـسآ ، ِیبآ  رد  وت  دـیچیپ و  مه  رد  توراـب  هنهک  يوب  اـب  تنت  ِرطع 
.ندش هناورپ  ِتسد 

ِسونایقا ِيوس  هب  كاخ  ِگنَت  ِگُنت  زا  هثداـح ، ياـه  جوم  اـب  دربن  زا  هتـسخ  هک  يدوب  ییاـهر  خرـس و  یهاـم  نوچ  وت  اـهزور ، نآ 
.یتفاتش یم  قایتشا 

.يدورس یم  ار  تیاه  یگنتلد  ههوک ،» ود   » ياه یگدشلد  رد  يداد و  یم  رس  قشع  زاوآ  نونجم » هریزج   » رد

.دورس یم  وت  ِيادص  ِکبس  هب  ار  قشع  فینصت  داب  اهزور ، نآ 

.دوب هدرک  بوسر  تهاگن  ِقمع  رد  تقادص  اهزور ، نآ 

.دوب هدروخ  دنویپ  ترکیپ  هرذ  هرذ  اب  دوب و  هدیچیپ  تنت  ِمامت  رد  نامیا 

.دوب هدش  نیجع  وت  مان  اب  تداهش  هدش ، هتشون  تا  یناشیپ  رب  تداهش 

.دوب وت  راعتسم  ِمان  قشع ، اهزور ، نآ 

تسوت و هرطاخ  زا  یلاخ  نامیاه  هناخ  ردـق  هچ  میوگب  هک  نیا  يارب  وت ؛ ِندورـس  ِيارب  .تسین  یفاک  یمـالک  هک  میناد  یم  زورما  و 
ِتخرد میوگب  هک  نیا  يارب  وت ، دای  زا  یهت  نامیاه  هنارت 

.میا هتفخ  تالایخ  ماهوا و  هیاس  رد  ام  دنک و  یم  دشر  هفقو  یب  نامتلفغ 

.هدرک شومارف  ار  یکاپ  بآ  ِگنر  نامناتسد  رد  دوش و  یم  هدولآ  ناباتش  دوجو  همشچ  میوگب  هک  نیا  يارب 

.دوش یم  متخ  نآ  هب  وت  هاگن  هک  دوش  یم  زاغآ  اج  نآ  زا  قشع  مدیمهف  دیشک ، یم  شود  رب  کبس  ار  تنیگنس  ياه  هناش  داب  یتقو 

! ندنام وت  هاگن  ِترسح  رد  ردق  هچ 

! نتخوس قشع  ِتریح  رد  ردق  هچ 
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.دریگ یم  ار  تیاه  هبدن  هناهب  نیمز ، كدوک  زونه 

تـسه نامدای  بوخ  ار  تیاسر  يادص  دـشخب و  یم  توارط  قشع ، ِیکانمن  هب  ار  كاخ  ریوک  هک  تسوت  ِیناراب  هاگن  فیطل  زونه 
: يدناوخ یم  هک 

« زونه مینآ  رب  میتسب  هک  دهع  نامه  هب  »

ردق نآ  مشک  هلعش  عمش  وچ   » دنامهف یم  هک  ار  تنیریش  دنخبل  تسه و  مدای  بوخ  زونه  ار  نامیاه  لد  نیچرپ  نتخیر  ورف  يادص 
« موش بآ  هک 

.دسر یم  ماشم  هب  توراب ، هنهک  ِيوب  اب  تنت  رطع  نامیاه ، هچوک  رد  زونه 

این یقاتشم  دیمح  دیس  / لصو دیما 

.میدوب كاخ  شوغآ  مه  شاک 

! میدنام یم  اج  اهزیرکاخ  ریز  شاک 

! ریخ هب  یقشاع  دای  ریخ ! هب  ینافوت  ياه  شمارآ  دای 

! میتخاس یمن  یشومارف  ياه  گرب  نوفدم  ار  وت  نینچ  نیا  میدیمرآ و  یم  دنورا  ناشورخ  رتسب  رد  دبا  ات  شاک 

.شیوخ تلاصا  زا  ناسنا  ییادج  لصف  تسا ، يزیگنا  مغ  زییاپ 

.تسا ملد  راگن  زونه  هک  یهاگن  تسوت ؛ ياه  هاگن  وحم  منامشچ  زونه  یتسار !

! اه لد  هنیرید  يانشآ  يا  خیرات ! نازورف  عمش  يا  دیهش ،

.میا هتسشن  همزمز  هب  ار  وت  یناراب  مان  میراگزور و  يوهایه  زا  هتسخ  .دراد  یقشاع  ياوه  هرابود  نام  لد 

.میداهن مدق  یناریح  بارس  هب  میدودز و  شیوخ  ماک  زا  ار  یقشاع  نیریش  شطع  هک  دیاش  تسام  ریصقت 

.میدش راتفرگ  یتیوه  یب  قالتاب  رد  شیوخ  ياپ  اب  میتسناد و  یکاخ  ار  تداهش  ینامسآ  هار  هک  دیاش  تسام  ریصقت 

! دیهد یناکت  ار  ام  هتفخ  ياه  لد  زین  امش  مییارس ، یم  نات  مان  اب  ار  لد  ياوجن  میشوخلد و  امش  دای  اب  هک  نینچ  نیا  شاک 
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حیسم .دنک  یم  ایحا  ون  زا  ار  هدرم  ياه  ناج  هک  تسا  يریسکا  اهنت  هچملش ، هدیتفت  ياه  كاخ 

.تسا هکف  نازوس  ياه  لمر  نام ، حور 

.دعلب یم  ورف  دوخ  رد  ار  ام  زور  ره  هک  تسا  یمنهج  تداهش ، ریسم  زا  ییادج  خلت  رادنپ 

! ددنبرب تخر  نام  نهذ  زا  لصو  دیما  هک  يزور  دابم 

.دنام میهاوخ  نیمز  ياه  لولس  ینادنز  دبا  ات  هک  دوش ! نیریش  نام  ماک  هب  نادیهش  قارف  معط  هک  يزور  دابم 

.میشورفن یهارمگ  بارس  هب  ار  ههبج  ینامسآ  كاخ  سدقت  میدرگزاب و  هرابود  ار  هتفر  هار  ات  دیاب ، یتفلا  نادیهش  اب  ار  ام 
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نوتیز مخز 

ییازریم دیعس  دمحم   / گنس زا  یخیرات 

.دیایب دنب  اه  هلال  ِسَفَن  هک  دنراشفب  ار  نیمزرس  نیا  بلق  ردق  نآ  اهرادراخ ، میس  هک  مریگ 

.دسرن سک  چیه  شوگ  هب  اهراجفنا ، مومسم  يادص  رد  ام ، ِناکدوک  ياهدایرف  هک  مریگ 

.دننک راکنا  ار  راهب  خیرات  دنربب و  تسد  نیمز  هدنورپ  رد  هک  مریگ 

.دنریگب هناشن  ار  راید  نیا  ِناناوج  يولگ  توکس ، تمالع  هب  اه  هزین  رس  هک  مریگ 

.داد میهاوخ  يرگید  يانعم  ار  خیرات  ام 

.دَنَکرب هشیر  زا  ار  ناتیاه  كرهش  دنک و  نوفدم  نوخ  رد  ار  امش  ياه  همسجم  هک  تشون  میهاوخ  گنس  زا  یخیرات  ام 

؛ گنس زا  تخاس ، میهاوخ  یترامع  ام 

.درذگب نآ  زا  دناوتن  زین  ناتیاه  کشوم  یتح  هک  هوکشب  گرزب و  ردق  نآ 

.دش دیهاوخ  هدرپس  یشومارف  هب  نامز ، هزوم  رد  دوخ  هک  دیناوخم ! ام  رب  ار  دوخ  قیتع »  » نانخس هدوهیب 

! مینک داهج  نایامش  اب  دوخ  سفنا »  » و لاوما »  » اب ات  میا  هدمآ  میشک و  یم  سفن  نآرق »  » رد ام 

«. دننیمز ناثراو  « » نافعضتسم  » هک ارچ 

ناتناماد دیورب و  اه  گنـس  زا  نام  هتفخ  كاخ  رد  ِنامزرمه  ياه  تسد  دشوجب و  اه  گنـس  زا  نامنادیهـش  نوخ  هک  هاگ  نآ  و  ... 
؛ دریگب ار 
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.دش دهاوخ  دوعوم » ِضرا  ، » ناهج ِمامت  دیایب ، دوعوم »  » هک هاگ  نآ  و 

؛ تسناد دنهاوخ  ار  شیوخ  ماجرف  ناراکمتس ، هاگ  نآ  و 

« ماقتنلاوذ ٌزیزع  هللا  «و 

ییاضر هدیمح  سدق /! يا  نم ، هرجنپ  یب  هناخ  نیلوا 

.هداتفا تروشک  ناج  هب  هک  ار  یشتآ  ینزب  دایرف  دیاب 

.شکب شود  هب  ار  تیاهزرم  ریگب ، شوغآ  رد  ار  تنیمزرس  هکت  هّکت 

؟ يور یم  اجک  تمس  هب  دنا ، هدز  لوات  تروبع  ياهاپ 

.دوش یم  بوذ  تهاگن  يور  هب  ور  دیشروخ ،

.اه يردبرد  اهدرد و  نیمزرس  تیاه ، یگتسبلد  نیمزرس  تسا ؛ نیطسلف  اج  نیا 

.توراب هلولگ و  نوخ و  لقث  هطقن  تسا ؛ نیطسلف  اج  نیا 

.دوش یم  ریزارس  تیاه  مشچ  هشوگ  زا  درشف ، یم  گنچ  رد  ار  تبلق  هک  يدرد 

ياه كاخ  رد  ار  ناش  یگـشیر  یب  نامـسآ ، ناماد  هب  تسد  دـننز و  یم  دایرف  ار  نینح »  » نونج ياه  بش  سوباک  نوتیز ، ناتخرد 
.دنشک یم  هرعن  هدش  بحاصت 

.نزب دایرف 

.روآ زاورپ  هب  داب  رد  هراوآ ، ِرتوبک  یتفج  نوچ  ار  تیاه  تسد 

.نیچب گنس  ياه  هویم  تنوتیز  ِناتخرد  زا 

.دوش اه  نامسآ  شّرغ  تیاه  هرعن  ات  نزب  دایرف  .ار  تناردپ  درد  ار ، تلاس  نهک  مشخ  نزب  دایرف 

.دنک یمن  محر  مه  تنامسآ  هب  یّتح  ناطیش  ياه  لاگنچ  دزیر و  یم  کشا  ار  تنطو  ندش  هراپ  هراپ  سدقملا ، تیب 

.دنز یم  هشیمه  زا  رتدنت  تبلق  دوش و  یم  طسبنم  وت  ياه  نایرش  اّما  دسام ، یم  نامز  ياه  هقیقش  يور  نوخ 

.دنیب یم  هثداح  باوخ  نیطسلف  دننز و  یم  جوم  اهدور  دشک ، یم  سفن  تا  یمدق  ود  رد  ناطیش 

هرامش 62 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


! هدماین ياهزور  زا  راهنز  هتفر ! ياهزور  زا  غیرد 
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یم نوخ  يوب  یـسامح  ِناتخرد  شود  رب  تا  هیفچ  دـچیپ ، یم  تنت  ياه  لولـس  مامت  رد  يدرد  يرـشف ؛ یم  هنیـس  هب  ار  تناکدوک 
.دوش یم  هلاچم  تیاه  ماگ  ریز  كاخ ، دهد و 

! دنک زاورپ  گنهآ  گنس ، هچ  ره  راذگب  دنوش ، لح  داب  رد  تیاه  تسد  راذگب  ار ! تیوگم  ِياه  هدقع  نزب  دایرف 

.تسا رّرکم  ییاه  هثداح  راد  هّکل  خیرات ،

.دننک هزات  سفن  تیاه  لاب  يور  هب  ور  زاب ، همین  هچیرد  ات  تسیاب !

.شیوخ ِيراوتسا  هب  تسیاب !

سپ نیا  زا  دشاپب  ورف  شزرل  هب  هوک  هچ  نآ  ره 

ار تنکش  رمک  مغ  دنیبب  شیوخ  هب  رگا 

ییابطابطروپ یلعدیس   / ...منک تکمک  راذگب 

لوا نطو  اّما  تسا ، هدماین  ایند  هب  نیطـسلف  رد  هچ  رگا  هک  دنک  تیبرت  نانچ  نآ  زین  ار  نامدنزرف  منک  یم  هیـصوت  مرـسمه  هب  و  »... 
« ...دربن دای  زا  هاگ  چیه  ار  دوخ 

.يراد یمرب  ار  یکی  اه ، هدنورپ  نیب  زا  یناوخ و  یم  ار  راون  يور  هرامش  .يروآ  یمرد  ار  راون  يراد و  یم  هگن  ار  ریوصت 

، همه يا و  هدـید  زورما  هک  تسا  يراون  نیموس  تسیب و  نیا  .دـنک  یم  مه  یقرف  رگم  یـسرپ  یم  تدوخ  زا  اـما  ...ماـن  یناوخ : یم 
یقاـب هشیمه  تنادـنزرف  وـت و  لد  رد  ار  سرت  هک  دـننک  تیبرت  ناـنچنآ  ار  ناشنادـنزرف  هک  دـنا  هدرک  هفیـصوت  ناـسکی  مک  شیب و 

.دنراذگب

.منک کمک  راذگب 

تداهش تایلمع  هک  راب  ره  نیمز ، رساترس  رد  وت ، لثم  رفن  نارازه  دیاش  اهدص و  .ینک  یم  یسررب  ار  اهراون  نیا  هک  یتسین  وت  اهنت 
نامزرمه ياه  تیصو  راون  هب  تقد  اب  دوش ، یم  ماجنا  يا  هنابلط 

تیعقوم یسانش ؛ هناشن  دننک ؛ یم  لیلحت  اه  نآ  ياه  هتفگ  اه و  تلاح  يور  زا  دننک ؛ یم  هاگن  نم 

ینیب شیپ  ار  يدـعب  ياه  تایلمع  هک  دـیاش  دـننک ، یمن  تلفغ  زین  هماـن  تیـصو  داـفم  هملک  هب  هملک  لـیلحت  زا  یتح  ییاـیفارغج و 
.دننک
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تسیب و ات  لوا  راون  زا  زورما  .تسا  هدش  زمرق  تیاه  مشچ  .دیآ  یم  تباوخ  هک  یتسین  وت  طقف 

دریگب سپ  ار  شکاخ  زا  بجو  کی  یتح  ات  دنک  ادف  ار  شدوخ  ناج  یسک  تسا  نکمم  رگم  هک  يا  هدرک  رکف  تدوخ  اب  یموس ،
؟ دورب وا  هار  هب  زین  شدنزرف  هک  دنک  تیصو  یتح  و 

.منک تکمک  مه  زاب  راذگب 

نیا وت  لاثما  وت و  لکـشم  .دـنا  هدرم  شـسرپ  نیمه  اب  يرایـسب  یماظن  نارگ  لیلحت  .یـسرپ  یمن  تدوخ  زا  وت  طقف  ار  شـسرپ  نیا 
لح ار  هداس  رهاظ  هب  لکـشم  کـی  نیمه  رگا  طـقف  .تسین  وت  راـظتنا  رد  رگید  زیچ  چـیه  گرم ، زا  سپ  ینک  یم  رکف  هک  تساـج 

.دنک یم  تیصو  نینچ  نیا  هرامش 23 ، هدنورپ  نامه  هلظنح ، ارچ  هک  یمهف  یم  ینک ،

یم ار  نآ  دـیایب ، وت  نهذ  هب  رکف  نیا  یتح  هک  نیا  زا  شیپ  .تسا  هدیـسر  ترطاخ  هب  يرکف  هک  نیا  لثم  .ینک  یم  عمج  ار  اـهراون 
.مناد

.دیدنخ لد  هت  زا  دیاب  وت  رکف  نیا  هب 

.ینک رورت  ار  ام  ناربهر  زا  یکی  هک  يا  هدیشک  هشقن 

.دننک رورت  ار  یسک  ات  یهد  یم  روتسد  طخ  يوس  نآ  هب  يراد و  یمرب  ار  نفلت 

.منک تکمک  دیاب  مه  زاب  مفسأتم ! اما  يا ، هدش  لاحشوخ  داش و 

یم باختنا  ار  یکی  يدنچ ، زا  ره  تیاه ، قوفام  وت و  .دـینک  یم  رورت  ار  یـسک  هک  تسین  راب  نیتسخن  نیا  هک  يروایب  دای  هب  دـیاب 
.دیناسر یم  تداهش  هب  ار  وا  یحیضوت  چیه  یب  هنامرش  یب  یتح  ای  عورشم و  عافد  مسا  هب  رشب ، قوقح  مسا  هب  یمسا ، ره  هب  دینک و 

؟ تسا هدنام  نیمز  يور  هزرابم  مچرپ  تسا و  هتساخنرب  يرگید  سک  نیا ، زا  دعب  رگم  اما 

تدوخ غارس  هب  راب  نیا  نم ، نامزرمه  يا و  هداتفا  هیرگ  هب  زجع ، یگدنامرد و  زا  وت  هک  یلاح  رد  دمآ ، مهاوخ  تغارـس  هب  مه  زاب 
.دنا هدمآ 

مادقا ینارماک  مرکا  تلادع / نیهاش 

.تیمولظم تسا و  متس  هچنآ  ره  ِزاغآ  هطقن  اج  نیا  ... 

.دنسانش یم  بوخ  ار  فده  هک  تسا  ییاه  گنس  نیمزرس  اج  نیا 
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.دنا مهبم  اه  هیناث  همه  اج  نیا 

.دنزیگنا مغ  اهراوید  همه  اج  نیا 

.دنا ینوخ  اه  شرفگنس  همه 

.دنا نوگلگ  اه  نابایخ  همه 

.دنا هدیشک  شتآ  هب  ار  اه  هروطسا  ِمامت  هک  تسا  ینیمزرس  اج  نیا 

.دنوش یم  كاپ  نامسآ  هحفص  زا  اه  کشجنگ  زور ، ره  اج  نیا 

.دنریگ یم  اه  لگ  زا  ار  ندز  هناوج  ِتأرج  زور ، ره 

.دنشک یم  شتآ  هب  ار  رشب  تیمولظم  زا  رگید  یگرب  زور ، ره 

.ینز یم  دایرف  یخرچ و  یم  ینیب ، یم  هک  ار  هعجاف  قمع 

.دوش یم  هدنکارپ  نامسآ  ِتسد  رود  ات  تیادص  ِكاوژپ  ینز و  یم  دایرف 

.دنرتاناوت تاملک ، نونکا 

.دندرگ یم  باترپ  ملظ  ِیناشیپ  ِيوس  هب  هک  ییاه  گنس  اه ؛ گنس  اهراعش و  دنرتاناوت و  تاملک ، يرآ !

.دنزاس یم  راوس  تلادع  نیهاش  ِلاب  ود  ِيور  ار  تاواسم  دننک و  یم  رپ  ار  نامز  ِنوزومان  هفک  يزور  هک  ییاه  گنس 

.یسر یم  تراسا  ِمولظم  ياه  تسد  هب  يرگنب ، هک  ار  اهریجنز  ِّدر  ینک و  لابند  هک  ار  اه  هاگن  نیچ  هطقن 

؟ دوب دهاوخ  ناشیاه  مخز  ِمهرم  ملظ ، ِرادیاپان  عافترا  رد  تسد  مادک 

.دشاب هدینشن  هک  تسا  هدنامن  یشوگ  ار  افیح »  » ياه هیرگ  زورما ،

.دیور یم  شنت  ياه  فاکش  زا  نوتیز  هدروخ  مخز  ياه  هفوکش  هاگماش ، ره  هک  تسا  یغاب  اج  نیا 

.دنک یم  کح  اه  شرفگنس  رب  ار  شتیمولظم  ریوصت  نامیا ، ياه  تسد  هک  تسا  يرهش  اج ، نیا 

! دیبوکب نامیا ، هدش  هرگ  ياه  تسد  يا 

! دیزیخ اپ  هب  تیمولظم ، ِلالز  ِياه  مشچ  يا 
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یمّرخ هفطاع  / سدقملا تیب  ياوه  رد 

ییاه كاخ  دـنک ، یم  سمل  ار  شخرـس  ياه  كاخ  زور  ره  بیجنان ، ياه  همکچ  ياپ  در  هک  ما  هتـسشن  یبیجن  ياه  هچوک  ناـیم 
...نیدالوپ ینیقی  میظع و  ینامیا  مکحم ، يرواب  سنج  زا  ییاه  كاخ  دنریم ، یم  دیشر  دننیرفآ و  یم  دیهش  هک 

.دـننک یم  تفاـیرد  ار  تشهب  هب  مازعا  هیـسروب  يراـحتنا ،» تاـیلمع   » کـی رد  شنالیـصحتلا  غراـف  هک  تسا  یهاگـشناد  اـج ، نـیا 
مامت رد  ار  دوخ  رواب  نشور  همانراک  دنشک و  یم  شوغآ  رد  شتبیه  همه  اب  ار  گرم  هدرکن ، هزم  هزم  ار  یگدنز  زونه  هک  یناناوج 

.دننک یم  رشتنم  ناهج 

.تسا یقاب  راهب  ات  لصف  دنچ  مناد  یمن 

.مراکب رگید  نوتیز  تخرد  دنچ  دیاب  مناد  یمن 

!؟ دوش یم  مامت  یِک  اهوتسرپ  چوک  لصف  مناد  یمن 

.سدقملا تیب  ياوه  رد  قشع  تعکر  ود  يارب  دنز ، یم  رپ  ملد 

هناکدوک ههقهق  رد  هاگ ، نآ  منک و  اشامت  ّتینما  يدازآ و  زا  راشرـس  ییاه  هچوک  رد  ار  نیطـسلف  ناکدوک  يزاـب  دـهاوخ  یم  ملد 
.مهد زاورپ  ار  ایند  ياه  هناورپ  نیرت  گنر  شوخ  ناش ،

.دنیبن خرس  ار  شناوج  هلجح  ینیطسلف  ردام  چیه  رگید  دهاوخ  یم  ملد 

.دنک مامت  ار  ناسنا  نایصع  هّصق  دنکش و  مهرد  اجکی  ار  ههربا  تبیه  لیبابا ، ناراب  دهاوخ  یم  ملد 

یگنس نایادخ  تسب ، شقن  نوعرف  هنیس  رب  دش ، زاغآ  لیباق  زا  هک  تسا  یهایـس  هار  ...يراوخ  نوخ  قیرط  یهابت ، ریـسم  ملظ ، طخ 
.داتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  فاصم  هب  ار  ناینایفس  اه و  لهجوبا  دناشن و  ینارمتس  دنسم  رب  ار  دورمن  درک ، قلخ  ار 

.تخیر لهج  كاخ  رب  هانگ  یب  ار  ناسنا  كاپ  لسن  زا  موصعم  هدزای  نوخ  درک و  خیرات  نوعلم  ار  دیزی 

.دنک یم  ماع  لتق  دوخ  هناخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نادنزرف  هک  لیئارسا  ینب  همادا  نیا  کنیا  و  ... 

نیرتزیرنوخ دـنا و  هتـسب  هنیـس  هبار  اـیند  ياـه  لد  نیرت  گنـس  .دوش  یم  یـشان  هزرـش  ياـه  مشچ  زا  هک  تسا  ینایـصع  همادا  نیا 
.دنا هتخیوآ  تسد  هب  ار  اه  لاگنچ 
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نت هب  ار  یمحر  یب  ياه  هماج  نیرت  هنارورغم  دنا و  هدیشوپ  ار  ایند  ياه  همکچ  نیرترورش 

.دنا هدرک 

یم يزاب  اه » گنس   » اب طقف  شناکدوک  دنراد و  عییشت »  » رطع هشیمه  شیاه  هچوک  دهد ، دیهش  زور  ره  هک  يا  هناخ  نیطسلف ، و  ... 
ياه تسد  رد  هک  ییاه  گنـس  دننیرفآ ، یم  هسامح  هک  ییاه  گنـس  دـننز ، یم  مقر  ار  ناشتـشونرس  ادرف  هک  ییاه  گنـس  دـننک ؛

یب شتآ و  نوـخ و  ناـیم  رد  زاورپ  هک  تـسا  هدرک  یمدرم  تریغ  توـهبم  ار  اـیند  اـه  گنـس  نـیا  .دـننک  یم  هراـپمخ  راـک  هدارا ،
.دننک یم  دایرف  ار  دوخ  تیناقح » ، » یمحر

نایرقاب دیمح  / ما يردام  نیمزرس 

شارخلد ياـه  هجـض  دزیر و  یم  ورف  نآ  راـنک  هشوگ و  رد  گرم ، ياـهراوآ  تسا و  هتفرگ  ارف  يا  هناـمولظم  توکـس  ار  وـت  رهش 
مدق رهش  هتفرگ  ياه  نابایخ  رد  یتقو  وت ، دسر و  یم  شوگ  هب  یگدنز 

هک ییاه  هچوک  رد  يا ، هدرک  مگ  ار  شیوخ  هتشذگ  تارطاخ  مامت  .دیآ  یم  شوج  هب  تتریغ  ینز ، یم 

تازاجم هنادرمناوجان  خـیرات ، ياه  هناخ  خّالـس  رد  دـیاب  مرج  مادـک  ناوات  هب  یناد  یمن  .دـشخرد  یمن  تا  یگدـنز  باتفآ  رگید 
.يوش

رب شیوخ  نیمزرـس  كاخ  زا  ار  تراسا  راخ  ات  یناتـس ، زاب  نمـشد  زا  ار  تا  هناـخ  هک  تسا  نآ  تقو  .تسین  نتـسشن  لاـجم  رگید 
.یناشنب يدازآ  زبس  لگ  نآ ، ياج  ینک و 

اب ار  راهب  .ینک  توعد  شیوخ  رهـش  ینامهم  هب  ار  دیـشروخ  ینزب و  رانک  ار  ترهـش  نامـسآ  هریت  ياهربا  هک  تسا  نآ  تقو  رگید 
.تسا نتفر  تقو  هک  وگب  ناتسمز  هب  نک و  ادص  شیوخ  یناراب  تمه 

ما يردام  نیمزرـس  نیطـسلف ،  » وگب نک و  دنلب  ار  تیولگ  یمخز  دایرف  يراد ، شیوخ  کچوک  تسد  رد  هک  ییاه  گنـس  نامه  اب 
«. دینادرگزاب نم  هب  ار 

.دودز دهاوخ  ار  بش  یکیرات  يزوریپ  رحس  هک  شاب  راوتسا  هوک ، نوچ  نیشنن و  ياپ  زا 

.یتسه وت  نیطسلف ، ياه  مخز  مایتلا  اهنت  دش ؛ دهاوخ  لامدگل  سیلبا  ثلثم  وت  گرتس  ياه  مدق  ریز 

زا رجاهم  ناگدنرپ  لاس ، ره  راهب  رد  ات  دزاس ، اهر  گرم  دایـص  سفق  زا  ار  دوخ  دـشکب و  سفن  هرابود  وت  ناکاین  نیمزرـس  راذـگب 
.دنهد رس  ار  نتسیز  هرابود  همغن  دننک و  روبع  ترهش  نامسآ 
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این یقاتشم  دیمح  دیس  / روبص گنس 

روبص گنس 

؛ تسا رایسب 

ییاه فرح  و 

دوش یم  هتفگ  گنس  اب  هک 

رترایسب

دیآ یم  يزور 

گنس ربص  هک 

دوش یم  مامت 

گنج و 

مامت
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نامز هچیرد  زا 

ینید یناسر  عالطا  غیلبت و  زور 

هراشا

هبنشود

ریت 1383  1

لوالا 1425 يدامج   2

Jun. 21  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  / نشور هار 

يور ارف  دـش ، نشور  یهار  نید ، غیلبت  تخادـنا ، نینط  ربمایپ  ناج  رد  ...کیلا » لزنا  ام  غِّلب  لوسرلا  اهیا  ای   » يادـن هک  يزور  نآ  زا 
.دنزاس رشتنم  نیمز  رد  ار  یهلا  ماکحا  دنهاوخ  یم  هک  نانآ 

، دزیخ یمرب  یهلا  فراعم  دنوادخ و  ماکحا  غیلبت »  » و رشن »  » هب هک  نآ 

.تسا هتفرگ  هدهع  رب  ار  هنوگربمایپ  یتیلوؤسم 

.دنتسه رون  تارطق  ندیشون  هدامآ  هدروخن ، تسد  ياه  نیمز  نوچ  هک  دنتسه ، یکاپ  ياه  لد  ناهج ، رانک  هشوگ و  رد  زونه 

.دنتسه تقیقح »  » ینارون تایآ  شبات  رظتنم  ایند ، ِتملظ  رد  یهانگ  یب  ياه  ناج  زونه 

ار حلصا »  » ِهار دباتب ، نانآ  ناج  هنییآ  رب  مالسا ، نیبم  نید  كانبات  دیشروخ  زا  یعاعـش  رگا  هک  دنتـسه  ییاه  ناسنا  اسب  هچ  و  يرآ !
.دنریگ شیپ  رد 

هک ارچ  دنک ؛ یم  رما  نامدرم  نایم  رد  نییبت »  » و غیلبت »  » هب ار  ربمایپ  نآرق ، هک  تسا  ور  نیازا  و 

.تسا هدوب  نانآ  یهاگآان  و  لهج »  » زا خیرات ، لوط  رد  نایدا  ناهانگ  زا  يرایسب 
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یتیاده نیسح  / تسادخ يادص  رگا  ادص 

ياـه همزمز  كرادـت  رد  رارق  یب  تاّرذ  تسا -  تاـقولخم  هفقو  یب  تلاـسر  نیا  ناـیناهج -  شوـگ  هـب  دـنوادخ  يادـص  ندـناسر 
! دشاب هدیشچن  ار  يروهط  معط  هک  یبل  ادابم  .دنا  شیوخ  ینامسآ 

.تسین همه  نیا  ندیشک  يارای  ار  اه  هوک  یّتح  رون -  هن  روُط ، هن  تسا -  هدش  مخ  نیگنـس  راب  نیا  ریز  كاخ ، هدنزاذگ  ياه  هناش 
شیاه همزمز  يدنبب و  ار  تیاه  مشچ  .يریگب  مارآ  دیاب  دنوادخ  يادص  رد 

هاگ چیه  وت  ار  نیا  دنوادخ ! يادص  ندناسر  يونشب ، اه  هقاس  يوهایه  اه و  هناخدور  نابل  زا  ار 

.دنزیر یم  ترس  رب  ناهج  ياه  هچوک  .يرادرب  مدق  هناربمایپ  دهاوخ  یم  تلد  تفات ، یهاوخنرب 

، يا هداتسیا  تدوخ  رس  يور  .تسا  هدمآ  دنب  تنابز  نهذ و  یتلغ  یم  تدوخ  رد  يریگ و  یم  ار  تیاه  شوگ  .يونـش  یم  نیگنس 
اهاوجن ِنافوت  رد  ندش  اهر  زا  هک  تسا  یسک  هیبش  تیاه  مدق  زونه  اّما 

يور تاملک ، .يا  هتخیر  ورف  هزات  یـسرت  رد  اّما  وت  .تسا  تاّرذ  هناش  رب  دنوادخ  يادص  .يا  هدیـشک  خن  هب  ار  تاملک  .دساره  یم 
یم ناهد  .اه  هخاش  نیرتدـنلب  نآ  هب  يا  هدز  لُز  يا و  هدـش  هاتوک  وت  .دنـشک  یم  كرـس  تیاـه  هقیقـش  زا  دـنا و  هداتـسیا  اـپ  هجنپ 

؛ یسرت یم  .يزیرب  مه  رد  ار  ریواصت  هک  ییاشگ 

دنلب ياهراوید  هب  رس  یهاوخ  یم  هنوگچ  هاتوک ، نابز  نآ  اب  یشاب . ؟ تربمایپ  لثم  دیاب  هنوگچ 

ياه هوک  ینک  یم  سح  .يا  هتفرگ  مارآ  اّما  .تدوخ  هزادنا  هب  تسرد  هاتوک ، يزیچ  ییوگ ، یم  يزیچ  بل  ریز  يراذگب ؟ تلاسر 
یب ياـه  هچوک  ناـمه  ناـیم  یتفا  یم  هار  تیادـص ، لاـبند  تدوخ ، لاـبند  یتـفا ؛ یم  هار  .دـنا  هتـشادرب  تیاـهوناز  يور  زا  ار  اـیند 

.دنتخیر ترس  رب  اهراب  هک  یماگنه 

شوگ رد  يریـشمش  نوچ  ار  تیادص  دیاب  هک  دشاب  تدای  چیپب ! تا  هزات  نهاریپ  رد  راو  سیّدـق  روهط ! ياه  معط  رد  هدـش  اهر  يا 
هنزور .تسیاب  مکحم  ياه  نوتـس  مامت  لثم  وش و  دلب  .دنـشک  یم  ار  تراظتنا  اهرانک  اه و  هشوگ  مامت  رد  ربانم  .ینک  ورف  ینیطایش 

.ناکتب اه  تمس  مامت  رب  ار  تاّرذ  دنبب و  ار  تشحو  ياه 

، هّلپ نیلوا  نامه  رب  .تسا  هدرک  رت  کبس  ار  گرزب  راب  نیا  تاّرذ ، فتک  .دناکرت  دهاوخ  ار  اه  نامسآ  تسادخ ، يادص  رگا  ادص 
يا هتخیر  ورف  یتسین ؛ اه  نوتس  لثم  رگید  .دنز  یم  خی  تتارقف  نوس 

دنوادخ يادص  .يزود  یم  مشچ  تدوخ  ياه  هّرذ  هب  .يوش  یم  ریثکت  هریاد  رد  هریاد  .دنـشک  یم  رپ  رامـش  یب  تاّرذ  ترکیپ  زا  و 
.تسا هدیسر  نایناهج  شوگ  هب 
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فانصا زور 

یتیاده نیسح   / يرشب هدروخ  كاخ  ياه  بل 

رب عولط  دوش و  یم  زاب  هنابش  ياه  همشچ  .تسا  هدش  زاغآ  اهراوید  رب  باتفآ  يوب  زا  یحبـص  اهوپاکت ، اه و  شالت  تخـس ، ناوزاب 
هدـش رت  هزات  اه  هاگرذـگ  رد  شاعم  ياوه  دـنرادیب و  هاگرحـس  توارط  اب  یلاها ، .روانـش  فافـش و  یلاش  نوچ  دـچیپ  یم  اه  هناش 

گنر يا  هراّوف  اج  همه  .تسا 

ياه مشچ  دنناد  یم  هک  یناوزاب  تخس ، ناوزاب  .اهوپاکت  اه و  شالت  هراّوف  اه ، ناجیه  هراّوف  تسا ؛

نیمز رب  یـسک  هچ  ار  راب  نیا  .تساه  مدآ  هناش  رب  ینیگنـس  راب  .دزغل  یم  يا  هویـش  رد  سکره  .تسا  هدـش  هتخود  نانآ  رب  يداـیز 
، رود زا  .دنک  یم  قرع  اه  نت  رب  اه  هیناث  تسا و  هدروخ  نیچ  ياه  نیبج  .تساه  ندـیود  ياپ  ریز  نابایخ ، همه  تشاذـگ ؟ دـهاوخ 

هب دیاب  دیآ ؛ یم  یتخبشوخ  گنز  يادص 

.دیود شلابقتسا 

زا .تساه  مدآ  هرفـس  هراومه  مهـس  دنخبل ، قشع و  نان و  .دشابن  نان  هغدغد  یب  يا  هظحل  ات  دـنا  هدرک  رّدـقم  ار  ناسنا  مامتان  جـنر 
یم موجه  اه  ینارگن  .تسا  ناهج  رذگ  یب  ِنوناق  نیا  .دیشک  دیاب  نوریب  ار  شیوخ  تایح  مهس  یگدنز ، گرتس  ياه  هرخـص  ریز 

هب رگیدکی  رد  هدینت  ناوزاب  .دنوش  فعاضم  اه  ناجیه  ات  تسا  یفاک  نیمه  .دزادنا  یم  گنچ  اه  ناج  رب  جایتحا ، سوباک  .دـنروآ 
وپاکت

زا شیوخ  رّدـقم  يّالقت  رد  ینیتسآ ، زا  هدـمآرب  یتسد  اب  سکره  .دـنزب  دـنخبل  راگدـیرفآ  ياه  تمعن  رب  اه  بل  مامت  اـت  دـنتفا  یم 
.دیجنگ دهاوخن  تابساحم  سفق  رد  هاگ  چیه  هک  تس  ییافوکـش  زار  ناهج ، تریح  ياه  مشچ  رد  .تس  يدنوادخ  هدرتسگ  هرفس 

ربارب رد  هناخاتسگ  ياه  هرعن 
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ناسنا .تسا  راگدیرفآ  تقلخ  همادا  تعیبط ، رب  ناسنا  یگریچ  .تسوا  تواخس  نتخانشان  زا  یـشخب  اهنت  هدنهد ، يزور  ِراگدرورپ 
مـشچ هشوگ  اهنت  تانئاک ، هک  تفای  دهاوخنرد  زگره  وا  .دیـشچ  دـهاوخن  ار  همه  نیا  زا  تیمورحم  یعقاو  معط  هاگ  چـیه  شکرس 

هنسرگ ناماد  رب  هک  تسا  گرزب  قلاخ 

.تسا هتفرگ  رارق  شجاتحم  ياه  تسد  ناسنا و 

ياکنخ رب  ار  يرـشب  هدروخ  كاخ  ياه  بل  ناوتب  ات  درک  تکرح  نایاپ  یب  هداج  نیا  رب  دیاب  اهوپاکت ، اه و  شالت  تخـس ، ناوزاب 
.دیئاس تمحر  هناخدور 
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یناریا رادمان  رعاش  يزورم  ییاسک  تشذگرد 

ییاضر هدیمح   / تفگ رعش  هب  یناوتن  نتشیوخ  فاصوا 

ییاسک هب  دزانب  ورم  را  دوب  ابیز 

دنقرمس داتسا  هب  هلمج  ناهج  هک  نانوچ 

.اه بش  اهزور و  نوزوم  گنهآ  رد  ناراشبآ ، دتمم  يادص  رد  لگ ، هفیحص  رد  ناخرچب  مشچ 

.تاظحل يراج  ياوه  رد  نیمز ، نامسآ و  یگتسویپ  رد  ناخرچب  مشچ 

هراوف نوچمه  رعش  تا ، يرحاس  ناتشگنا  رـس  زا  رایتخا  یب  راذگب  نک ، دنلب  ار  تیاه  تسد  .تسوت  لالح » رحـس   » رادماو تعیبط ،
.دنک زیربل  ار  نامز  رگوجتسج ، ِنهذ  ِتاحفص  ناجیه  رد  يا 

.رون ّتیفافش  هب  بآ ، نحل  هب  تسا  تاملک  رت  مامت  هچ  ره  ییاویش  تیادص 

.تسا دوبک  ياه  نامسآ  ياروام  رد  زاورپ  ياه  هبرجت  زا  راشرس  تیادص 

.تسا هدمآ  خرچ  هب  ياه  هژاو  ِشاعترا  تیادص ،

.دشکب سفن  تیاه  مشچ  يور  هبور  نتفرگ ، رپ  لاب و  يارب  رتزاب  ياضف  ات  بوکب  نامسآ  ياه  هراوید  هب  ار  تزاورپ  ياه  لاب 

شود رب  تیاه  ماگ  گنهآ  هک  هاگ  نآ  دنیشن ، یم  هراشا  هب  تریح  تشگنا  رس  هب  ار  وت  ناریا -  یخیرات  رهـش  نیرخآ  نیا  ورم - » »
، تا هزجعم  هدـنکارپ  قاروا  رب  تیاه  مدـق  ّدر  يال  هبال  زا  راهب  هچ  ره  هک  ناـنچ  نآ  دراد ؛ یم  او  جّومت  هب  ار  باـغرم » ، » تاـحفص

یگدومخ هچ  ره  زا  یلاخ  دنک ؛ یم  هزات  سفن 

.كاخ

! تناهد زا  دزیرب  هفوکش  راذگب  ار ، تا  هنافراع  تاظحل  نیشنب  رعش  هب 
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.دنک یم  ناجیه  راز  هلعش  ار  تقاتشم  ناج  يا ، هقراب  نوچ  هک  ماگنه ، یب  تاظحل  رد  شیوخ  زا  وش  یهت 

.دوش یم  زارد  وت  ناماد  هب  نامسآ  ياه  تسد 

دنتساخرب وت  نامشچ  رتسب  زا  اه  جوم 

دنتشادرب رس  وت  ناماد  زوس  زا  اهربا 

.رون گنر و  زا  يروشنم  رد  يوش  یم  لح  ّقلعت ، هچ  ره  زا  ادج  تبقنم »  » و تعن »  » زوس رد  يزوس  یم  وت  و 

.دنز یم  هناوج  رعش  تاملک ، زیختسر  رد  تناهد  .دنا  نامسآ  اب  هدروخ  دنویپ  ياه  هخاش  همادا  تیاه ، تسد 

.تزیربل شطع  زا  دهاک  یمن  دنک ، یمن  باریس  ار  وت  تاملک  ینوزوم  زونه  اّما  دهد ، یم  قوش  نامد  هدیپس  يوب  تیاوه 

رعش مولع  شقن و  تعانص  رد  دنچ  ره 

نتشارفرس دوبن  اور  ار  وت  رم  زج 

تفگ رعش  هب  یناوتن  نتشیوخ  فاصوا 

نتشاگن یناوتن  نتشیوخ  لاثمت 

.تساه نامسآ  وت  نالوج  هصرع  راذگم ؛ كاخ  هدوهیب  نیا  رب  رس 

.دنز یم  هناوج  اه  هخاش  رب  وت ، تاملک  قوش  هب  راهب ، ره  زونه 

« اسک  » رد هدیچیپ  دنیب ؛ یم  ار  وت  راهب ، ره  تسا و  هدربن  رطاخ  زا  ار  تمان  ورم ، زونه 

.خیرات همه  ات  درب  یم  دوخ  اب  بآ ، ار  تتاملک  يا و  هتخود  مشچ  باغرم »  » زیخ جوم  هب 

مادقا ینارماک  دمحم  / ورم ياناد 

هک وت  رب  دورد  كولس ! يدنلبرس و  تداعس و  مد  هدیپس  رد  تفرعم  باتفآ  عولط  يا  ییاسک ،

.یتخود هدرمژپ  ياه  هرجنپ  مامت  هب  مشچ  یتخورفارب و  هیثرم  شیارس  نامسآ  رد  ار  بدا  نارتخا 

.دید یم  ار  وت  یگتفیش  هتفشآ  ياه  باوخ  ورم ،» ، » يدوبن هک  وت  ییاسک !

ییاسک هب  دزانب  ورم  را  دوب  ابیز 
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« دنقرمس داتسا  هب  هلمج  ناهج  هک  نانوچ 

.ینک تا  یظفاحادخ  لزغ  رادغاد  ار  اه  هیفاق  مامت  ات  یتفر  يزاس و  رنه  قوذ و  لها  تشهب  ار  ورم  ات  يدمآ  وت  ییاسک !
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وت راد  هشیر  هشیدـنا  دـنلب  زاورپ  زا  ناشن  وت و  هزاوآ  مان و  هب  هیاس  مالـسلا ، هیلع  یلع  تیالوم  تبقنم  هدیـصق  تسا ، زونه  هک  زونه 
.دراد

موب زرم و  نیا  هدش  لاماپ  خیرات  هب  تسا  یکدنا  هدنکارپ  هراشا  تا ، هیثرم 

بصعت تسدمه  هک  ناملسم  ون  ناگدیسر  ون  زا  وت  ترفن  دادغب و  قشمد و  ناگفیلخ  زا  تا  يرازیب  اروشاع ! يارـس  هیثرم  نیلوا  يا 
رد هک  تشاد  نآ  رب  ربکت ، نایصع و  ناتساد  مه  دندوب و 

.يوش روضح  طاشن  راپسهر  بل ، هنشت  ینک و  لولح  انلاح » لوح   » روحم

یگتفیش ییادیش و  هلسلس  نیا  هدنیارس  نیلوا  وت  دش و  یسراف  همانگوس  نیتسخن  هاگداز  ورم ،

یگتفشآ هلحرم  رازه  يدش و 

هژاو مامت  لاـس  رازه  زا  سپ  تسا  زونه  هک  زونه  هک  وت  رب  دورد  یتسه ، يرد  ّرُد  نیرخآ  ماـن  يوگزغن  هک  وت  رب  دورد  ورم ! ياـناد 
.دننک یم  دای  یکین  هب  وت  زا  اه 

.دوش بصعت  یکیرات  تلفغ و  رابغ  راتفرگ  یگتفیش ، رعش و  هوکش  یتشاذگن  هک  ییاروشاع  رعش  دنب  هزاریش  يا  وت  هب  دورد 

.هدیقع داقتعا و  هصرع  در  دازآ  يا  رتشیب ، دش و  یم  رتشیب  اروشاع  هب  تتدارا  يدورس ، یم  رعش  ظعو  دهز و  رد  رتشیب  هچ  ره 

شیاتس نابز  هب  هن  زیت ، شتآ  زیتس و  نابز  هب  اّما  یتفگ ، نئاخ  ثیبخ و  فیحن و  ناگفیلخ  زا  نخـس  هک  ورم » ياناد   » يا وت  رب  دورد 
.میرکت و 

تسا یندوتس  تفالخ  كافس  متـس و  هاگتـسد  نارگدادیب  ياورپ  یب  ياه  يرد  هدرپ  ییاشگ  هدرپ  رد  وت  دنلب  تمه  ورم ! ياناد  يا 
.زاس جوم  دوب و  يراج  وت  تاملک  ياه  گر  رد  ضارتعا  نوخ  هک 

، دزاس جوم  وت  ياه  مشچ  رد  جنر ، درد و  هک  تس  هدوب  وت  نیمز  ناریا  تریغ  زا  هتفرگرب  وت  مان  گرزب ، ییاسک  يا  ورم ! ياناد  يا 
دجو هب  ار  یناجیه  ره  هک  تسا  يا  هبذاج  ناج و  وت  نخس  رد  هک 

.تشاد یم  او  وت  هب  تخادرپ  هب  ار  يا  هلصوح  ره  دروآ و  یم 

ورهر يدوب و  عوضخ  درگاش  هراومه  هک  یناشنب  ربک »  » یـسرک هب  ار  ییاـسک  یتساوخن  تقو  چـیه  هک  وت  رب  دورد  ورم ! ياـناد  يا 
.ینتورف

هدـیقع رطع  زا  تسم  زونه  يزار » یماوق   » هک دـنز  یم  جوم  نارعاـش  ماـشم  رد  وـت  هشیدـنا  میمـش  تسا ، زوـنه  هک  زوـنه  ییاـسک !
.تسوت ینابرهم  شخب  حرف  هحیار  زا  دوخ  یب  یناشاک » ملکتم   » تسوت و ینکارپ 
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.یتخیرن وا  لآ  مالسلا و  هیلع  یلع  ناتسآ  رد  زج  ار  يرد  ظفل  ّرد  هاگ  چیه  هک  وت  رب  دورد  ورم ! ياناد  يا 

رهوگ يدـشن و  هناـمز  ناـیرابرد  بسن  لـصا و  یب  روفنم و  ترطف  هتفیرف  هک  نیرفآ  دورد و  نارازه  وـت  رب  ورم ! يار  نشور  میکح 
ایند هب  ار  نید  يداهنن و  داهن ، نود  یتشم  تشم  رد  ار  هشیدنا 

.يدوب بهذم  راداوه  هراومه  وت  هک  یتخورفن 

.یگشیمه تسا  ینایرج  قشع ، هک  دش  دهاوخن  يرپس  وت  هرود  هاگ  چیه  اّما  یتسین ، وت  ورم ! ياناد  يا 
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تدالو  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1383  4

لوالا 1425 يدامج   5

Jun. 24  . 2004

ییازریم دیعسدمحم 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ تغالب  » و هبطخ »  » ِعافترا رد 

« نز  » ِمان رد  دوب ، تریغ »  » ِلولح وت  تدالو 

، یتفاتش تردارب  رس  یب  مسج  رادید  هب  هک  یماگنه  و 

.دوب هتسشن  نوخ  هب  یمدآ » ِتبرغ  ِخیرات   » تنامشچ رد 

.يدیشخب رگید  ییانعم  ار  نز » ، » يدیرفآ هک  ییابیز  تمظع و  همه  نآ  اب  وت  هک  يدوب ، نز »  » زا رتارف  میوگ  یمن 

.یشاب ربمایپ  نادناخ  نامیتی  ردام  مه  ینک و  يرای  ار  تردارب  مه  ات  يدمآ ، ایند  هب 

.تسا هدیشخرد  تغالب »  » و هبطخ »  » ِعافترا رد  هنوگ  نیا  خیرات ، لوط  رد  نز  مادک  و 

ام : » دیوگب ناج  زا  ناسک ، ناردارب و  تداهش  زا  سپ  هک  تسا ، هتسیرگن  بوبحم  تمکح  هب  هنافراع  هنوگ  نیا  يا  هروطـسا  چیه  و 
« ًالیِمَج ِّالا  ُْتیَأَر 

.دیدن ابیز »  » زج هک  دوب ، ییابیز »  » ناج تشاد و  ییابیز  ِناج »  » بنیز و 
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.دمآ نخس  رد  ییابیز  هب  درک و  توکس  ابیز 

؛ دوب وا  رگید  يابیز  ِتنیز » «، » بنیز  » ربص و 

؟ دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  رهاوخ  هک  دناوت  یم  هک  وا  زج  و 

، دنداد تراشب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  وت  هک  يزور  نآ  اشوخ  و 

« ... ! تیمولظم  » رهاوخ يا  مالسلااهیلع  بنیز  يا 

یتیاده نیسح  / نامسآ حضاو  ياهرایش  زا 

هب هتشاذگ و  تسد  شیاه  نوتس  رب  نامـسآ  .تسا  يا  هزات  گنر  هب  اه  هناورپ  ِخرچ  خرچ  دیآ  یم  اه  نامـسآ  رد  يا  هلولو  يادص 
.دنا هدیـشک  فص  تسد  هب  هساک  تیاهن ، یب  ياه  هرخـص  .دش  دهاوخ  دـّلوتم  عیـسو  يربص  .تسا  هتخود  مشچ  ناهج  ِیگدـنهج 

یگزویرد زاین و  ياوه  اه ، هوک  ياوه 

ینب هچوک  زا  .دنا  هدش  بات  یب  ییابیکـش ، همه  نیا  زا  یکدـنا  دـیما  هب  نازیخ  ینایادـگ  نوچ  روبـص -  ياه  هوک  اه -  هوک  .تسا 
کچوک هراوهگ  رب  هک  تسا  ضحم  ِتقاط  نیا  .اـه  نامـسآ  زا  اـه  ماـیپ  راـبگر  دوش ؛ یم  هدینـش  ناگتـشرف  لاـب  تاحـشر  مشاـه ،

.دنا هدش  هریخ  وا  هب  هشوگ  هشوگ  اه  مغ  .دننز  یم  وس  وس  شیاه  مشچ  رد  يروبص  ياه  سوناف  .دناوخ  یم  هودنا  دورـس  شیوخ ،
دنهاوخن هاتوک  وا  ياه  هناش  اه و  تسد  زا  تقو  چـیه  اه  مغ  .دـنزیرب  شرـس  رب  خـلت ، يراوآ  نوچ  ات  دـندرگ  یم  يا  هنزور  لاـبند 

مالسلااهیلع همطاف  جنر  بارحم ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  جنر  .تسا  لابج  نتخادنا  رب  ناوت  ار  ناشمادک  ره  هک  ییاه  جنر  دالیم  .دمآ 
، ناریو ياه  هچقاـط  رب  هناـبات  یب  هک  تسا  تنیز  نیا  .مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  هودـنا  .بش  ناـهنپ  ياـه  هیواز  رد 

باتهم دننز  یم  گنز  اه  هیناث  .دنک  راسمرش  ار  هتفر  باوخ  هب  ياه  قفا  ات  دزوس  یم  هناروبـص  هک  یعمـش  نوچ  دوش ؛ یم  شوماخ 
هاگن رگیدکی  هب  ناشکزان ، ياهدنخبل  تشپ  زا  ناگتـشرف  .دیآ  یمنرد  تانئاک  سفن  .دـنا  هدـش  مارآ  یّتح  اه  میـسن  .تسا  کیدزن 

.دیآ یم  نامسآ  حضاو  ياهرایش  زا  توالت  يادص  .دننک  یم 

زا كدوک  هاگن -  ار  ردام  هآ و  ار  ردـپ  .دـخرچ -  یم  اه  لد  رد  بیکـش ، بیـس و  معط  .دوش  یم  هداز  ربص  دـندنخ و  یم  اه  هوک 
.تسا ریزارس  رّطعم  ياه  شوغآ 

.تسا يزار  شکچوک  ياه  تسد  اب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  مالسلا و  هیلع  نیسح  .دریگ  یم  مارآ  رگید  یتشهب  رد  یتشهب  زا 
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؟ تسا هدیشکن  تسد  شکچوک  ياه  هناش  رب  بنیز  ِروآ  مان  ِگرزب  ردپ  ایآ 

؟ تسا هدناوخن  شروبص  فتک  رب  يا  هبطخ  ام ، شوگ  رد  ناذا  ياج  هب  ردپ  ایآ 

رد اهزور  .تسا  هدمآرد  زاورپ  هب  ربص  .درک  دهاوخ  تقاط  یب  ار  تقاط  هک  تسادرف  اه  هناش  نیا 

.دتسیا یم  هار  رب  هناحتاف  .دنوش  یم  گرزب  وا  ياپ  هباپ  اه  مغ  .دنا و  هدش  مامت  شوماخ  یهاگزیرگ 

وناز ار  اه  لاس  یگدنهیتس  داتسیا و  دیاب  .دنا  هدرک  صخشم  ار  ّدح  یب  ییابیکـش  نیا  فیلکت  .تسا  ندیکت  تبون  دشاب  رگا  یتبون 
لامش و ياهداب  رد  نینوخ  یناگدنرپ  ار  کچوک  هراوهگ  نیا  .دزن 

.دنناکت یم  مارآ  مارآ  بونج ، ياهربا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / همطاف ییابیکش  رثوک 

! ردپ هناشاک  تنیز  يا  ییابیکش ! يوناب  راقو ! يوناب 

.ینک مّسجم  اهرواب ، سوماق  رد  ار  ربص »  » موهفم ات  يدمآ 

.دوش يراج  نامز  نهذ  رد  اروشاع ،»  » يابیز هژاولگ  ات  يدمآ 

.دنک یهارمه  ار  نایناوراک  لزنم ، هب  لزنم  بیس ، رطع  ات  يدمآ 

.دیامن هبرجت  ار  ندش  ییالبرک »  » هوُکش اهریجنز ، هلان  ات  يدمآ 

.دشاب هتشادن  ّتیناسنا  سوماق  رد  ییاج  اه ، هرامالاراد  رورغ  ات  يدمآ 

.یهد دیون  يدازآ  هب  تراشب ، نیرخآ  اب  ار  لهج  ناگتفخ  ورف  ات  يدمآ 

.یناشنب تداهش »  » قوش رد  ار  شطع »  » موهفم ات  يدمآ 

يا وناب ! تندمآ ، داب  هتسجخ  .یشاب  هلالج ) لج  « ) هّللا یلا  ریـس   » رد مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همادا  ات  يدمآ 
! ربص تقادص ، يدازآ ، ریفس  تقلخ ، تنیز  مالسلا ! هیلع  یلع  يرابدرب  هنییآ  يا  مالسلااهیلع ! همطاف  يراج  رثوک 

ابیکشان مطالتم و  تسا ؛ هتسشن  تهاگن  گوس  هب  تلد  يایرد  هتسکش و  تهاگن  هنییآ  ییوگ  یتشگ ، یمرب  هاگلتق  لادوگ  زا  یتقو 
نامسآ تسیرگ ! وت  لاح  رب  مه  نمشد  یتح  هک  ییاج  ات  یتسیرِگ ؛

یهودـنا هب  تا  هنابیرغ  ياه  هیوم  ار  اه  همیخ  نازحالا » تیب   » دوب و تلد  ياه  همانمغ  زیر  هراتـس  خرـس ، یناـشکهک  لـثم  تهاـگن 
.دناوخ یم  ارف  ریذپان  نایاپ 
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شراگن و زا  زجاع  اه  ملق  ار ، تراقو  هوُکش  هک  تفگ ؛ دیاب  وت  لیمج » ربص   » نیمادک زا  مالسلااهیلع ! ارهز  ییابیکش  رثوک  يا  وناب !
! دنا شیوگ  زا  ناوتان  اه ، نابز 

يا هیوم  چیه  تشگن و  يراج  وت  نابز  رب  يا  هوکِش  چیه  یلو  تساخرب ؛ اهریجنز  زا  هلان  يادص  وت ، بیاصم  غاد  زا  هک  اناوت ، نانچ 
! دشن نمشد  شیپ  وت  زجع  ناشن  تلد ، غاد  زا 

! قشع ناوراک  رد  دنوادخ  تمصع  راد  هنییآ  يآ  مالسلااهیلع ! بنیز  ییابیکش ، راقو و  يوناب 

! تفیرش ماقم  تسا  عیفر  هک  سب  تسین ؛ نایب  لاجم  ار  تهوکش 

! دندنب یم  تا  ینامسآ  هناتسآ  هب  لیخد  ناینیمز ، هدرب و  تهوکش  ناماد  هب  اجتلا  ناینامسآ ، هک  انامه  وناب !

.تسوت دای  مان و  رطع  زا  رّطعم  هشیمه  البرک ، دلاب و  یم  وت  اب  یهارمه  هب  اروشاع 

دنمتدارا لد  زا  تشهب ، ات  شرع  زا  نامـسآ ، ات  نیمز  زا  رـصم ، رد  تا  هیبنیز  ماقم  ات  قارع ، رد  تا  هیبنیز  ّلت  زا  قشمد ، ات  هنیدـم  زا 
.تسا يراج  هک  تسوت  ینامسآ  مان  رارکت  طقف  وت ، ياشگ  لکشم  مرح  میرح  ات  ام 

! ار ام  هتسخ  ياه  لد  بایرد  مالسلااهیلع ! بنیز  ای 

! مالسلا هیلع  یلع  هتسیاش  رتخد  يا  تدالیم ، داب  هتسجخ 

یجنپ هجیدخ  / ...و يدیدنخ  وت 

(1) »؟ تسا یبش  هچ  دپت  یم  هام  ياه  هبرقع  هک  یبش  دناوت -  مشچ  رامش  تعاس -  همه  اه  هراتس  »

.ار مشاه  ینب  هلیقع  هوکشاب  دورو  تسا ، هتسشن  یبوکیاپ  نشج و  هب  ایند 

 ... . دیآ یم  ربص  زیخاتسر  ياه  مدق  گنهابرض  تسا ، کیدزن  فرگش  قافّتا  کی  عوقو  هظحل 

.دنیآرد عوکر  هب  عوشخ ، اب  تماقتسا ، هوک  ربارب  رد  ات  دنیآ ، یم  دجو  هب  اه  هوک 

يارهز ادـخ -  تمـصع  شوغآ  رد  ناهگان ، دـننارذگب و  هدجـس  هب  رـس  نامیا ، سونایقا  ياپ  شیپ  ات  دـنزیخ  یمرب  قوش  هب  اهایرد 
.داهن دوجو  هصرع  هب  اپ  بیاصملا » ّما   » دش و ّدلوتم  هسامح  درک ، مایق  رون  دز ، هناوج  تشهب  مالسلااهیلع -  رهطا 

؟ وناب تسیچ ، تمان  راوازس 
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.ار تندمآ  تسشن  قوش  هب  ایند  يدمآ و  وت 

.دروخ مقر  هتسهآ  هتسهآ  خیرات ، هدنیآ  تهاگن ، تازاوم  هب  يدوشگ و  کلپ 

! يراد شیپ  رد  ینالوط  تخس و  هار  ردق  هچ  هک  دیمهف  دش  یم  تندمآ  هویش  زا 

یمن هودنا ، ای  دوب  قوش  هیرگ  تسیرگ ؛ ار  تروضح  ناهج ، تّدلوت ، هظحل  تسرد  يدنایرگ ؛ یتسیرگ و  تا  یگدنز  زاغآ  رد  وت 
! دشن دنیشن و  ورف  تا  هیرگ  ات  دنداد  ردام  شوغآ  هب  ار  تا  هقادنق  مناد !

.یتسیرگ وت  يریگب و  مارآ  ات  دنداد  ردپ  شوغآ  هب  ار  وت 

! دوب ّرمتسم  نانچ  مه  تا  هیرگ  دنداد و  تراوگرزب  ّدج  شوغآ  هب  ار  تا  هقادنق 

! یتسیرگ وت  دنداد و  مالسلا » هیلع  نسح   » تردارب شوغآ  هب  ار  وت 

شمارآ ار  تهودنا  مطالتم  يایرد  تفرگ و  شوغآ  رد  شخب  تاجن  یتشک  ار ، تا  هقادنق 

.دش يراج  تیاه  بل  رب  مّسبت  دیشخب و 

.تسیرگ ناهج  يدیدنخ و  وت 

.تسیرگ ردام  يدیدنخ و  وت 

...تسیرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدیدنخ و  وت 

...و يدیدنخ  وت 

.يدیشخب تمظع  ار  ایند  بنیز ! وت  و 

.يدناوخ ارف  شمارآ  هب  تا  هیاس  ریز  ار  ایند  هشیمه  ات  يدش و  گرزب  يدز ، هشیر  خیرات  قمع  رد  رّطعم ! تخرد  وت  و 

.يدش مالسلا  هیلع  نیسح  هارمه  لدمه و  ماگ ، نیلوا  رد  بنیز ! وت ، و 

! يدش هدیمد  نیمز  ناج  یب  دبلاک  رب  سّدقم  هظحل  کی  رد  بنیز ! وت ، و 

ار بنیز  دیشک  ابیز  حضاو و  ردقچ 

ار بنیز  دیرفآ ، شدوخ  هیبش  ادخ 
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یحو زا  یتسادق  اب  یبش ، همین  ...دعب  و 

ار بنیز  دیمد ، ایند ، هدرم  مسج  هب 

! نک يروبص  ار  تیاه  مغ  عورش  تا و  یگدنز  زاغآ  بنیز ! شاب ، روبص 
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.تسا هدیرفآ  البو  برک  يارب  ار  وت  ادخ  .دنا  هدش  هدیرفآ  مغ  جنر و  ندیشک  يارب  وت ، ياه  هناش 

! نم لیدب  یب  يوناب 

تسا سّدقم  تدوجو  هک  منک  یم  رارقا  »

! مالسلااهیلع بنیز   ... (1)« تسا یکرابم  ماتخ  نسُح  زین  وت  مان 

مادقا ینارماک  دمحم   / اشامت نیلوا 

! ردام ییاهنت  دنمدرد  تسا و  ردپ  مان  ییابیز  هدنبیز  هک  بنیز  رب  مالس 

همطاف قوش  ياه  کشا  هنارک  هناور  ار  الوم  يرارق  یب  ناوراک  ات  دمآ  هک  وا  بنیز ، شوپ  هفوکش  دنمهوکش و  ياهدنخبل  رب  مالس 
! دنک مالسلااهیلع 

!؟ درواین ياج  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دسانشن و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هک  تسیک  گنر ، رازه  اهدص  هنامز  شخرچ  نیا  رد 

!؟ دیامنن رورم  دراپسن و  رطاخ  هب  اه ، هسامح  هظحل  هظحل  رد  ار  مالسلااهیلع  بنیز  مان  هک  تسیک 

!؟ ینتفکش ياه  هلال  غاب ، رد  غاب  دراد و  ینتفگ  فرح  ییایند  شیاه  مشچ  هک  تسیک  بنیز 

هچ ردارب ، هب  بنیز  دـنخبل  نیلوا  یتـسار ، هب  .درک  هبرجت  ار  ردارب  ياـشامت  نیلوا  قوش و  نیلوا  دوـشگ و  مشچ  مالـسلااهیلع  بنیز 
! تخیر یم  مالسلا  هیلع  نیسح  هنشت  ماک  رد  ار  ینیریش 

مشچ زونه  مالسلااهیلع  همطاف  دننک و  اه  هفطاع  عیقب  نامهیم  ار  اروشاع  راب ، نیلوا  يارب  ات  دندوب  هداد  مه  تسد  هب  تسد  اه  هظحل 
.تخوس یم  رسمه ، دودنا  شتآ  هودنا  رد  تخود و  یم  رسپ  هب 

بنیز بلابل  ياهدنخبل  هبذاج  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  دش و  یمن  ریـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگن  طش  ياشامت  زا  مالـسلااهیلع  بنیز 
.دنک یمن  لد  مالسلااهیلع 

کـشا هوکـش  ياپ  هباپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـش و  يرپس  مالـسلااهیلع  همطاف  ییاهنت  ياـپ  هباـپ  مالـسلااهیلع ، بنیز  ياـه  یکدوک 
.دومن یم  غالبا  نایفوک  مامت  هب  ار  شیوخ  يزارفرس  دز و  یم  رس  دنمهوکش  یباتفآ  نوچ  الوم ، هتخوس  ياه  هناش  زا  شیاه ،
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زا هدنام  اج  ياپ  در  تسیاب  یم  هک  هاگ  نآ  دروآ ؛ دای  هب  ار  مالسلااهیلع  بنیز  البرک ، دروآ و  هناخ  هب  ار  البرک  مالـسلااهیلع  بنیز 
، يرجه کی  تصـش و  لاس  رد  هک  دوش  راد  هدهع  ار  یناوراک  تیاده  دهد و  دادتما  البرک  ات  هنیدم  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هلفاق 

.دروآ زاب  عیقب  ناغمرا  هب  ار  مالس  نیرت  هدولآ  رابغ 

یناخ میرک  هزمح  !/ ربص هوکش  يا 

ار يزیچ  هچ  تنخـس  رد  هدید و  ار  یجاوما  هچ  وت  مهف  ملع و  نارک  یب  يایرد  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  رگم  مالـسلااهیلع ! بنیز  يا 
؟ دناوخ همَّلعُم » ریغ  هِملاع   » ار وت  هک  تفای 

تماق دنکش و  مه  رد  ار  وت  یمیهاربا  ّتیصخش  تساوخ  یم  هک  ار  وا  تراسج  نمـشد ، یتسم  رورغ و  مزب  رد  ات  تخومآ  ار  وت  هک 
؟ ییوگ خساپ  ًالیِمَج » ِّالا  ُْتیَأَر  ام   » هلمج اب  دنک ، مخ  ار  وت  ياسر 

هک اج  نآ  هب  ات  یتخات  تماهـش  نادـیم  رد  یتخاون و  نوبز  نمیرها  رب  تنایب  راقفلاوذ  اـب  وت  یلع ! تحارـص  تحاـصف و  لـماح  يا 
.يداد ناشن  نایناهج  هب  ار  اهنآ  هیرک  هرهچ  یتشادرب و  هیما  ینب  نیگنن  هتشذگ  زا  هدرپ 

.تشاگن ظوفحم  حول  رب  دیزگرب و  ار  وت  مان  ادخ  هک  يراد  یتّیصخش  تلزنم و  هچ  ردام ! سنوم  ردپ و  تنیز  يا 

هچ وت  زامن  ردمالسلا  هیلع  نیسح  يدرک ؟ عولط  یلالج  هوکش و  هچ  اب  البرک ! بش  هام  زور و  دیشروخ  يا  مالـسلااهیلع ! بنیز  يا 
؟» ربن دای  زا  ارم  تبش  زامن  رد  مرهاوخ ! : » دومرف رادید  نیرخآ  رد  هک  دوب  هدید 

يدوب ادیش  هتفیش و  نانچ  تدابع  رد  هک  یتفگ  هچ  ادخ  اب  قشع ، زامن  رد  وت  یلاعت ! قح  يامن  مامت  هولج  ادخ و  ییایربک  رهظم  يا 
زاب ادخ  هب  يزرو  قشع  یگدنب و  زا  ار  وت  یجنر  درد و  چیه  هک 

؟ تشاد یمن 

اب يدرک و  نامـسآ  هب  ور  يدـید و  رو  هطوغ  نآ  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ و  يایرد  نآ  وت  بیکـش ! ربص و  هوکـش  يا 
« نابرُقلا اذه  اّنِم  لَّبَقَت  مهّللا  : » یتفگ نینچ  شیوخ  يادخ 

یّتح یتسیرگن و  یم  ار  وا  لالج  لامج و  هظحل  ره  هک  يدوب  هدید  هچ  تیارآ ، لد  بوبحم  نآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  يامیـس  رد  وت 
؟ یتفرگ یمن  مارآ  وا  شوغآ  رد  زج  تا  یکدوک  نارود  رد 

.دش دلوتم  راثیا  تماقتسا و  دمآ ، ییابیکش  ربص و  وت ، ندمآ  اب  هک  تندمآ ، داب  كرابم 

ص:50

هرامش 62 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


يرهوج تاداس  ابیکش   / تسالبرک رد  بنیز  زونه 

! ردیح مشچ  رون  يا  وت  رب  مالس 

! رثوک رتخد  يا  وت  رب  مالس 

! یحو هناخ  هداز  يا  وت  رب  مالس 

! ربص هروطسا  يا  وت  رب  مالس 

.راقواب نیتم و  دنلب ، راوتسا و  دیآ ؛ یم  بنیز  بشما ،

.منبش یلالز  هب  هنییآ ، یفافش  هب  خیرات ، تعسو  هب  دیآ ؛ یم  مالسلااهیلع  بنیز 

.هنشت بل  ناکدوک  یبات  یب  هار و  جنر  هوبنا  زا  دیآ ؛ یم  مالسلااهیلع  بنیز 

.اه مخز  زا  يراب  هلوک  اب  دیآ ؛ یم  مالسلااهیلع  بنیز 

.اه تبرغ  اه و  یسک  یب  ماش  رد  دبای ، رولبت  راثیا  تمظع  ات  دیآ  یم  مالسلااهیلع  بنیز 

.تسا نایامن  هتخوس  مین  ياه  همیخ  ریوصت  مالسلااهیلع ، بنیز  نامشچ  نامسآ  رد 

.دنازرل یم  ار  نارگمتس  ياه  خاک  شضارتعا ، نافوت  تسا و  يراج  هنامز  شوگ  رد  مالسلااهیلع  بنیز  دایرف  ناشفشتآ  زونه 

.تسالبرک رد  زونه  مالسلااهیلع  بنیز 

راثیا هروطسا 

ار دوخ  تواخس  رپ  ناتـسد  يا ، هراوهاگ  نانوچ  نیمز ، دیاشگ و  یم  کلپ  ددنویپ : یم  عوقو  هب  ات  دوش  یم  کیدزن  قافتا  ردق  نآ 
.دوش یم  زیربل  یتشهب  يرطع  زا  نامسآ ، ماشم  هاگان  دراشف ؛ یم  شیوخ  شوغآ  رد  ار  وا  دنک و  یم  زاب 

.تسا هدش  نیجع  هثداح  اب  شا  یگدنز  هنحص  هنحص  دورو ، ودب  زا  هک  نامه  تسا ، ینشور  لسن  زا 

هب دـنیرفآ و  یم  ون  زا  ار  خرـس  ریوصت  ود  داتفه و  راب ، نارازه  هک  ییوناـب  .تسا  نوخ  هساـمح  همادا  هک  ییوناـب  دـمآ ؛ بنیز  و  ... 
.دریگ یم  رس  زا  ار  تایح  دوش و  یم  هتخیمآ  هزات  یسفن  اب  هظحل  ره  البرک ، شمدق ، نمی 
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یم او  میلست  هب  ار  دوخ  دوجو  هرطق  هرطق  هوکشاب  سونایقا  نیا  ربارب  رد  هاگان  هب  اّما  دیآ ، یم  لابقتـسا  هب  راوایرد  تارف ، هک  اج  نآ 
كاخ زا  يزیچان  هّکت  رد  دشک و  یم  تسد  شرورغ  یشکرس  زا  دراد و 

! تسا يدنوادخ  زاجعا  نیا  .دوش و  یم  ناهنپ 

قفا شرع ، .دهد  یم  دیون  ار  وناب  لزغ  نیا  دالیم  يرگید ، زا  رت  بات  یب  سکره ، دنسانش و  یمن  اپ  زا  رس  ناینیمز  نایـسدق و  کنیا 
هتـشاذگ یقاب  ریذـپان ، فصو  یتریح  رد  ار  ناگمه  نامـشچ  هتـشگ و  قرغ  هدـننک  هریخ  ییوداج و  ياهرون  اه و  گـنر  رد  قفا  هب 

.تسا

هنادیما ان  دناجنگب ، دوخ  رواب  رد  ار  یهلا  ياهرون  نیا  ریوصت  هک  تسا  نآ  زا  رت  تقاط  یب  هک  بش 

مارآ شبلق ، قمر  یب  ياه  شپت  نیـسپاو  رد  دـنک و  یم  وجتـسج  ار  نتـشیوخ  کیرات  رـساترس  تایح  دوخ ، نتم  ياه  هراپ  هراپ  رد 
.دزاب یم  گنر  اهانگنت  نایم  مارآ 

رد هلعش  هلعش  هک  ییوناب  تسا ؛ باتفآ  رتخد  نامه  وا ، هک  تسا  هدربن  یّکش  نیا  رد  سک  چیه 

.دزو یم  داب  ریسم 

! دنامب یقاب  نادواج  هشیمه  یتقیقح  البرک ، ات  البرک  زا  شسدقم  دوجو  وترپ  رد  ات  دمآ ، وا  يرآ !

ص:52

هرامش 62 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


راتسرپ زور 

ییازریم دیعسدمحم   / یبآ ياه  لگ 

، ینز یم  مدق  ناتسرامیب  يورهار  رد 

، يرذگ یم  اه  قاتا  زاب  همین  رد  لباقم  زا 

.تسا یبآ  نارامیب ، باوخ  رد  اه  لگ 

.دنشخرد یم  نارامیب  ياه  گر  رد  زمرق  نایهام 

.دنا هتفر  دنا و  هدرک  لصو  نارامیب  ناتسد  هب  ار  رون  مرس »  » ياه هشیش  ناراتسرپ ،

.تسا يراهب  حبص  کی  نارامیب ، ِباوخ  رد 

.تسین گنرمک  درز و  نارامیب ، باوخ  رد  باتفآ ،

.تسا ملاس  باتفآ ،

.دنزیخ یمرب  ناشیاه  تخت  زا  ملاس »  » نانآ مامت  ادرف 

.دش دهاوخ  يدبا  یغاب  نارامیب  يارب  ناتسرامیب ، لگ  ُرپ  طایح  ادرف 

.دندرگ یمن  زاب  ناشیاه  تخت  هب  رگید  نانآ 

.دندرگ یم  ناشیاه  « راتسرپ  » لابند هب  نانآ 

.دنراذگب ناشیاج  رس  ار  نانآ  ياه  « بلق ، » نتفر ماگنه  هک  هتفر  ناشدای  ناراتسرپ 

.دنام یم  ناراتسرپ  تسد  رد  نارامیب  ياه  « بلق »

.دنراک یم  ناشیاه  هناخ  ياه  نادلگ  رد  ار  نارامیب  ياه  بلق  ناراتسرپ 
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.دنیور یم  یبآ  ياه  هلال 

.دندرگ یم  زاب  ناتسرامیب  هب  یبآ ، ياه  هلال  اب  ناراتسرپ 

.دنهد یم  هیده  يرگید  نارامیب  هب  ار  یبآ  ياه  هلال  نانآ 

.دنور یم  باوخ  هب  یبآ ، ياه  لگ  اب  مه  نانآ 

.دندرگ یم  زاب  ناشیاه  هناخ  هب  ادرف  و 

، دنور یم  نانآ 

، تسا يا  هدنپت  ِبلق »  » نانچمه راتسرپ »  » و

، دشخرد یم  ناتسرامیب  ياه  بش  رد  هک 

.دراک یم  نارامیب  باوخ  رد  یبآ ، ياه  لگ  و 

، دوبن راتسرپ »  » رگا

، دوب زییاپ  ناتسرامیب  طایح 

.دندش یم  رپ  رپ  ناتسرامیب  باوخ  رد  اه  لگ  و 

یتیاده نیسح  / تاملک يارای  زا  نوریب 

دهاوخ شومارف  وت  راو  هتـشرف  قیقر و  شراب  اب  اهنت  یلاوح ، دولآ  هم  ياوه  .دنـشک  یم  وب  تیاه  تسد  زا  ار  یناـبرهم  قیقد  ياـنعم 
يرطع .تسا  هتفرگ  باتش  اه  هرجنپ  مامت  رد  دیما ، ياه  هراوف  .دش 

.دیآ یم  انشآ 

.تسا ینالوط  ياه  لاس  زا  تجنر  همانسانش 

اه هقاس  مامت  .دـنا  هدز  دـنخبل  اه  هشیر  مامت  ار  تا  ییارگـشزاون  .یـشک  یم  تسد  هناردام  ناهج ، ياـه  هناـش  رب  هک  تساـه  لاـس 
ياپ هب  اپ  .يا  هدـیود  ار  اه  مدآ  ییاهنت  هناروبـص  تساه ، لاس  .دـنأوت  رهم  هدز  ناراـب  اـه ، هخاـش  ماـمت  دـنناکت و  یم  تسد  تیارب 

! شمارآ ياه  ههلا  راد  هنییآ  .يا  هدیشک  هآ  اه  يروجنر 

؟ دشاب هتخیرن  نآ  رد  وت  تفوطع  عاعش  هک  تسا  هنزور  مادک 
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یم لاب  ار  هفطاع  دنلب  ناراسخاش  یتسیا و  یم  قوش  ياه  هزاورد  رب  هوکـشب  دنلب و  .تسا  تاملک  يارای  زا  نوریب  تا  یبنیز  هوکش 
تیاه هجنپ  یتقو  .دهد  یم  ییاهنت  يوب  تروضح  دیپس  ّدر  .یناکت 
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.مشکب رس  شا  هعرج  دیاب ال  هک  تسا  باتفآ  غیرد  یب  وترپ  نیا  هک  منک  یم  سح  دفاکش ، یم  ار  اوه  تسوپ 

! دنا هدیپت  هراب  رگید  وت  رگنلت  اب  هک  ییاه  ضبن  هچ 

بنیز مالـسلااهیلع و  ارهز  هراشا  اـب  يدز و  هار  هب  مالـسلااهیلع  هیـسآ  مالـسلااهیلع و  میرم  اـب  .یتساـخرب  مالـسلااهیلع  اّوح  نماد  زا 
.یتفرگ هوکش  مالسلااهیلع 

! دنراگن یم  حاولا  رب  نانز  دنخبل  ار  تنابش  نازور و  يوپاکت  هک  یکیالم  هچ  يزادنا ! یم  گنچ  وت  هک  ییاهّلق  اهشوخ 

.رت فیطل  تا  يراتسرپ  ریرح  رت ، قیمع  هچ  ره  اه  مخز  .دنریگ  یم  تّدش  تناتسد  رد  اه  مهرم 

 - تسوت ینامـسآ  لیدب و  یب  مارم  نیا  درد -  ییاهنت و  ياه  بش  رد  نازورف  یـسوناف  .دوش  یم  عورـش  ناراهب  وت  نماد  زا  تسرد 
! كاخ ياه  هداج  رب  وت  تشونرس  تسا  زیگنا  ترسح  هچ 

.دنا هتفرگ  مَد  ار  وت  ریگارف  رطع  بآ ، زا  هداتفا  نورب  نایهام  نوچ  يرایسب  نابل  دنیوج و  یم  ار  وت  هاگرد ، رب  يدایز  ياه  مشچ 

.ینک تا  یناوارف  لامالام  ار  انشآ  ياه  سامتلا  نیا  مامت  یتسیاب و  دیاب 

.اهرود نآ  زا  تدنخبل  یناوارف  تروضح ، یناوارف  تیادص  تیاه و  تسد  یناوارف 

 ... منک ینابرق  تیارب  ار  میاه  هژاو  مامت  دهاوخ  یم  ملد  هک  تسا  نیمه  يارب  دیاش  .تسا  مالسلااهیلع  بنیز  نیرق  تمان 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ شمارآ  » ضبن

.تسا رگید  یتدابع  ینک ، یم  هیده  رامیب  ناکدوک  نامشچ  هب  هک  يدنخبل  ره 

.دنهدب تسد  زا  ار  شیوخ  رثا  دوز  نکسم » ياه  صرق   » هک مریگ  تسا ، هدنامرد  نارامیب  لد  ِنیکست  وت ، روضح 

.دنک یم  نیگنس  ار  ناکدوک  ِکلپ  وت ، ِهاگن 

.یشخب یم  شمارآ  ار  نارامیب  برطضم  ِضبن  ادخ »  » ِمان اب  وت 

.تسا تدابع  وت  يراد  هدنز  بش 
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« تبرغ  » ِماش رد  يردام ، یب  ِناکدوک  ِلد  راتسرپ  راو ، بنیز  وت 

.ینک یم  لصو  نارامیب  هب  ار  نژیسکا  ِلوسپک  هک  یماگنه 

.دوارت یم  شکلپ  زا  هراتس  هک  هنوگ  نآ  یهد ؛ یم  ياج  شا  هنیس  رد  ار  نامسآ 

! يرآ

، تسین یعقوت  هتسب ، ورف  کلپ  هک  يرامیب  زا 

، یهاوخ یم  ادخ  زا  ار  شیوخ  ّتبحم  شاداپ  وت 

...یتسه شمارآ »  » و تمالس »  » روا مایپ  وت 
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ردخم داوم  اب  هزرابم  یناهج  زور 

هراشا

هعمج

ریت 1383  5

لوالا 1425 يدامج   6

Jun. 25  . 2004

یتیاده نیسح  / نهاریپ تسوپ و  یگتخوس  زا 

.دسر یم  شوگ  هب  اهزرم  مامت  تشپ  زا  الویه  رادشک  ياه  هزوز 

.دنک یم  دادیب  ایند  ياه  نادند  ریز  گرم ، معط 

.تساه ناسنا  نوخ  زا  هتشابنا  اه  تسد  دنا و  هدیسر  ههاریب  هب  اه  هار 

.تسا هدنام  دکار  نرق ، هدیهل  قورع  رد  ناهج  کیرات  نوخ 

.رشب تمواقم  راجفنا  راجفنا ، نوسفا و  يوب  .دزیخ  یمرب  اه  نیمزرس  زا  ییانشآان  يوب 

.دیساره همه  نیا  زا  دیاب  شیدنا ؛ یم  ناسنا  هتفر  باوخ  هب  ياه  هقیقش  هب  گرم ، ياه  هشام  رب  هدیسام  ياه  تشگنا 

.دش دهاوخ  ّدلوتم  دنا ، هدروآ  موجه  وس  ره  زا  هک  ییاه  همهمه  رد  هدش ، شومارف  ناسنا  دنا و  هتفرگ  رُگ  اهزرم 

رب تسا  هدش  هریخ  دنا ، هداتسیا  هک  تیاهوناز  رد  وت ، ياه  مشچ  رد  تسا  هدش  هریخ  الویه 

.دناوخ یم  شمارآ  دورس  نانچ  مه  هک  .تناهد 
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.دیساره همه  نیا  زا  دیاب 

ياه همغن  نیرخآ  گرم ، دورس  اّما  یناوخ ، یم  دورس  شیوخ ، اب  هناگیب  نانچ  مه  وت  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  تنوماریپ  الویه  مشخ 
.ناهج مشچ  رد  يوش  یم  هریخ  ییاشگ و  یم  مشچ  نتسیز 

.يزیر یم  ورف  هّکت  هّکت  شیوخ ، ماگنه  یب  يازع  رد  ناریو ، یعمش  لثم  يا و  هتسشن  تدوخ  روگ  رب  تسرد 

.تسا هدنامن  ندیرد  يارب  یتسوپ  یّتح  وت  زا  اّما  درد ، یم  ار  ترواجم  ياوه  الویه ، ههقهق  نینط 

! درگرب

.شیدنیب تا  هتخوس  ياهادرف  هب  راذگب و  تا  هتخیر  ورف  ياه  هناش  يور  ار  ترس 

.تسا ینازخ  تخس  هک  تکزان  ياوه  هب  نک  رکف 

.يا هدز  وناز  شیوخ  قارف  رد  هک  تدوخ  زج  تفای ، یهاوخن  یمهرم  ار  تندش  هّکت  هّکت  تساه ، نابایب  یخارف  هب  تهودنا 

.ینز یم  هار  هب  ار  نازوس  همه  نیا  ياه  نابایب  مامت  ناشک ، ناشک  يا و  هتفرگ  شود  رب  ار  تقمر  یب  حور 

.دنا هدرک  تا  هضرع  گرم ، رازاب  رد  نادرگادوس 

رد اه  تسب  نب  مامت  یتفا ، یم  كاخ  هب  اـه  هقیقد  یگدیـشک  رد  تبقاـع  يوش و  یم  تسد  هب  تسد  رگید ، يدّـالج  هب  يدّـالج  زا 
هک یهاگ  هیکت  رب  ار  ترـس  ییاشگ و  یم  یتسه  ياجک  چیه  رد  یهار  .تسا  هدز  خی  تیاه  گر  رد  نایـصع  .دنا  هتخیر  تنهاریپ 

.يا هدرک  شومارف  ار  اهدورس  نآ  تساه  لاس  .يراذگ  یم  تسین 

.شیدنیب تا  هتخوس  ِنهاریپ  تسوپ و  هب  طقف  راب  نیا  راذگب و  تا  هتخیر  ورف  ياه  هناش  رب  ار  ترس  درگرب !

ییاضر هدیمح   / كاخ لاگنچ  رد  هدرشف 

.دنز یم  طخ  یگدوهیب  اه  لاس  یمحر  یب  ار  تنوماریپ  ياوه 

رد دشک  یم  هزوز  اه  نیشام  يادص  .يزود  یم  نابایخ  شرفگنس  هب  ار  تقمر  یب  ياه  مشچ 
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.ترس هتسکش  هساک  یچوپ 

ار وت  رت ، مامت  هچ  ره  تّدش  اب  نآ  رد  دیـشروخ  هک  ییاوه  زا  يزرل  یم  یچیپ ، یم  ترکیپ  رود  تهج  یب  ار  تکـشخ  ياه  تسد 
.دنک یم  بوذ 

.دزیر یم  مه  رد  ار  تقمر  یب  ياه  مشچ  باوخ  شندش ، راوآ  دیما  هک  يراوید  جنک  هس  رب  يراذگ  یم  رس 

.تنویفا زا  هدیسوپ  نت  رد  دهد  یم  نایرج  ار  يربخ  یب  اه  لاس  ِبوسر  تیاه  گر 

یگتـسویپ يال  هبال  يوش  یم  دود  ترکیپ  زا  دشاپ  یم  ورف  نابایخ  رانک  رد  تیاه  تسد  رتسکاخ  دـهد و  یم  نتخوس  يوب  تناهد 
.نویفا دود و  تشونرس  رد  دوش  یم  هصالخ  ناخرچ ، هدوهیب  يوگ  ود  نیا  تیاه  مشچ  نیمز و  نامسآ و 

.يدبا یتوکس  رد  يوش  یم  هلاچم 

.تایح هتسب  ياه  نزور  زا  یناخرچ  یم  مشچ  هدوهیب  .یتسین  يوس  هب  دوش  یم  هدیشک  تیاه  تسد 

.زیرب کشا  ار  تلاس  رید  هودنا  راذگب و  تا  یلاوح  هتخیر  ورف  ياه  هراوید  رب  رس 

.دربب دای  زا  داب  ار  ترتسکاخ  يا  هشوگ  رد  ات  خرچب  داب  ياه  تسد  رد  هراوآ  یهایگ  نوچ 

نفعتم ياه  تسد  رد  تا  هدش  هلاچم  رکیپ  دهد  یم  گرم  يوب  .دنوش  هدرـشف  كاخ  ياه  لاگنچ  ات  دنبب  ار  تخاتـسگ  ياه  مشچ 
.دوکر

.يا هتخورفا  دوخ  هک  یشتآ  رد  يزوس  یم  هلعش  هلعش  دناخرچ و  یم  دود  دوخ  رد  دنوش و  یم  ضبقنم  تیاه  نایرش 

ياه شفک  .دوجو  زا  تمان  دروخب  طخ  ات  قیاقد  ماـمت  شوگ  رد  ناوخب  ار  تا  یتسین  .شاخـشخ  ياـه  هتوب  رد  يوش  یم  هصـالخ 
، يرب یم  شود  هب  ار  تا  هزانج  یشک ، یم  لابند  هب  ار  تنادرگرس 

نازوس ياهرازگیر  اه و  نابایب  لوط  رد  ار  تیاه  ماگ  فده  یب  شوماخ و  يوش ، یم  یهت  شیوخ  زا  یـشاپ ، یم  ورف  مدق  هب  مدـق 
.دنز یم  کلپ  ار  تا  هتفر  ياهزور  تا  هتسب  ياه  مشچ  يراذگ و  یم  اج 

.دوش یم  وت  راد  بانط  دود ، ره  و  هقلح ، هقلح  يوش  یم  دود  یشک ، یم  راگیس 
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.تسا هدرب  دای  زا  ار  وت  یناسآ  هب  یگدنز 

مادقا ینارماک  دمحم  / نیغورد تذل 

« دیزادنین تکاله  هب  ار  نتشیوخ  دوخ  تسد  اب  »

.یناوج رورغم  تلفغ  زا  هدنام  اج  ماهبا  نیرت  کیرات  تسا و  یمدآ  ياه  هظحل  رد  هدرک  بوسر  روصق  نیرتروطق  دایتعا ،

.ناطیش عویش  تسا و  داقتعا  ندش  هیوهلا  لوهجم  يوس  هب  مدق  نیلوا  دایتعا ،

.دنک یم  لولح  ناسنا  گرم  رد  بوسر و  ناسنا  رکفت  رد  خوسر ، یمدآ  هدارا  دوجو  رد  هک  تسا  يا  هثیبخ  حور  دایتعا ،

.ینادان فلخ  دنزرف  فارحنا ، تسا و  فارحنا  دایتعا ،

.تسا نتسیز  هدوهیب  هب  ناسنا  رواب  يالتبا  تمه ، فعض  تسا و  هفطاع  رقف  دایتعا ،

.هزیگنا نیرت  نازرا  تسا و  تذل  نیرت  نیغورد  دایتعا 

.تساه هفطاع  رب  گرم  يایفام  هطلس  دایتعا ،

ره هب  هک  .دراد  رامخ  ياعدا  نیا  هب  يرتشیب  تابث  ییالط ، هرک  اـه ، هسیـسد  نیون  رـصع  رد  هک  تسین  شیب  یغورد  ییـالط ، ثلثم 
.تسا هدنکفا  هیاس  گرم ، رود  نیمز ، ياجک 

« مینکن تداع  دب  ياهزیچ  هب  هک  مینک  تداع  دیاب   » هک دیسر  یم  رواب  نیا  هب  ناسنا  شاک  يا 

.هعماج تسادرف و  نمزم  تیمومسم  دایتعا ، هک  یتسار  هب 

.تسا تیعقاو  دیرو  رب  گرم  هدنشک  لاتسیرک  قیرزت  دایتعا ،

.هعجاف زیخ  تسا و  هفطاع  تُفا  دایتعا ،

.نامیا تسا و  تریغ  ياه  لولس  بیرخت  دایتعا ،

.دراد گرم  هب  شیارگ  هک  تسا  یهایگ  سارگ ، تسا و  سارگ  هب  شیارگ  دایتعا ،

.تسا یمدآ  راد  تدم  دادتما  هب  رهز  قیرزت  تسا و  یتسین  رد  يروآون  دایتعا ،

.تسا هدارا  مزع و  نادجو ، تسا و  داقتعا  ندرک  سح  یب  تسایس  ردخم ، داوم  هب  دایتعا 
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، دش هدیزگ  ناسنا  هک  هاگ  نآ  دنز و  یم  یمدآ  نامز  ناج و  هب  ار  دوخ  شین  هک  تسا  یبرقع  دایتعا ،
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.تسین نآ  هب  نداد  نت  زج  يزیرگ  هار  چیه 

.تسا گرم  يوسمه  هک  تسا  یبرقع  دایتعا ،

.تراغ هسیسد و  يراذگ  هیامرس  نیرت  نالک  تسا و  هئطوت  کشوم  نیرتدرب  رود  دایتعا ،

« دزادرپ هاچ  مسر  هب  هر  نیمادک  زا  دنادن  لقاع  دص  ود  دزادنیب  شهاچ  رد  هناوید  نوچ  هک  يداتعم »  » تسا گنس  نانچ  »

« ارفک نوکی  نأ  رقفلا  داک  « ؛ رفک هب  هار  نیرت  کیدزن  رقف ، تسا و  رقف  هدییاز  دایتعا ،

.یتسدیهت زمرق  غارچ  تشپ  رد  نداتسیا  تسا و  رقف  نابایخ  رد  ندنام  دایتعا ،

.تسا میلس  سَفَن  زا  سفَن  ماقتنا  دایتعا ،

.فعض لوبق  تسا و  تسکش  هب  فارتعا  دایتعا ،
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شنارای زا  نت  یتشهب و 72  رتکد  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

ریت 1383  7

لوالا 1425 يدامج   8

Jun. 27  . 2004

یتیاده نیسح   / رجز یگتخوس و  ياه  هیواز 

یم ریت  اهرـس  رد  زونه  ریت ، متفه  رجنخ  هلاـچم و  ياوـه  .رتسکاـخ  نوـخ و  رد  روانـش  تسا  یتـّیعقاو  .تسا  یخلت  تقیقح  هاـمریت ،
دکشخ یم  همشچرس  ياه  شرفگنس  رب  مامتان ، ياه  همزمز  .دشک 

نایمارح بوکمُـس  منت ، ياه  هندرگ  .فاّفـش  ساره  همه  نیا  رد  متـسه ! اهر  نانچمه  نم  .دـبوک  یم  اهرد  ماـمت  رب  گرم ، يوب  و 
ياه هچقاط  يور  زا  ار  مرـس  ات  دسر  یمن  مّدـق  .تسا  هتخوس  ممالک  نحل  .سرت  لوات و  رابیوج  رد  ما  هدـش  اهر  نم  .تسا  تشحو 

ار راکشآ  ناهنپ و  ياه  هقیقد  مامت  مهاوخ  یم  .منزب  لز  میاوه  هب  میاه و  تسد  هب  مهاوخ  یم  .مرادرب  تترپ 

، نارهت راوگوس  ياهراوید  رب  ار  تاملک  هزات  ِنوخ  .دوش  یم  یلاخ  میاه  گر  زا  يدور  .میرگب 

.مشک یم  تشگنا 

یگتخوس يوب  .مناخرچ  یم  ياه  ملق  اه و  قرو  رب  ار  مرس  .دنک  یم  ما  هنشت  تخس  هاگ ، رصع  ياوه  .تسا  یخلت  تقیقح  هام ، ریت 
.مروانش هدنشک  یتّیعقاو  رد  دواک و  یم  ار  میایاوز  رجز  و 
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تسین هدوبن و  ما  ییادیش  مهرم  رعش  هک  »

منک هصالخ  ناوتان  نیا  رد  هنوگچ  ار  وت 

ریت متفه  هبنش  هس  جنپ  تعاس  تسرد 

« منک هصالخ  نامز  رد  ار  وت  هک  ما  هتسشن 

ریگ سفن  بیهم و  یتعاس -  بمب  کی  ِتواقش  دنا  هدمآ  نایرگ  ار  هار  مامت  اه  هیناث  .تسا  هدروخ  هرگ  اه  هرجنح  مامت  رد  ناتسبات 
...درذگ یم  خلت  دیآ و  یم  خلت  هک  تسا  گرم  و  هامریت ! هامریت ! .دلول  یم  ياه  یلدنص  اهذغاک و  ریز  - 

سفن مناوت  یمن  ار  هتخوس  ياوه  نیا  .درـشف  یم  ار  میاه  هناش  خلت ، يراوآ  .نک  مدنلب  هاگرذگ ! رب  هداتـسیا  ياوجن  يا  نک ! مدـنلب 
.تسا هدرک  گنرد  اه  غیتس  نیسپاو  رب  یبصع ، نینوخ و  هک  تسا  دیشروخ  .مشکب 

.دنک مگ  ار  هاگنابش  باوخ  ياه  ههاریب  رگا  دیشوخ  دراد  قح 

.تسایند ياه  ضغب  زا  هدـمآرب  ربخ  .تسا  خـلت  ربخ  .دـنا  هدروخ  قرو  شیوخ  مشخ  ياه  هیواز  رد  ریپ -  هلاـچم و  اـه -  هماـنزور 
ياهراوید هب  نت  مچیپ و  یم  ناـمز  تاحفـص  دوخ  رد  ار  تبیـصم  راوآ  دـشک -  یم  رـس  رب  يرتچ  نوچ  ملق  ار  اـه  فقـس  یناوتاـن 

.مهد یم  ناریو 

ییازریم دیعسدمحم  / یتشهب رطع 

.دنروایب بات  ار  رون » راجفنا   » دنتسناوتن تلاهج ، مومسم  ياهربا  راب ، نیا 

.دندش رپرپ  دندیشک ، رپ  نینوخ  ياه  قفا  هب  اروشاع ، رهظ  رد  هک  يرتوبک  ود  داتفه و  دای  هب  خرس ، لگ  ود  داتفه و 

.دیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  ّتلم » هناخ   » راب نیا  تلاهج ، ناگدرپسرس  بمب 

.دوب هدرک  دولآ  نوخ  ار  رهش  ماشم  هدش ، رپ  رپ  خرس  ياه  لگ  رطع  زور ، نآ 

« بالقنا  » تخرد ياه  هشیر  ندش  رت  مکحم  يارب  هک  ینوخ  دنداد ؛ راشتنا  ار  نوخ  يوب  سلجم ، ربخ  ياج  هب  اه  همانزور  زور ، نآ 
.دش هتخیر  نیمز  رب  هنامولظم 

.دندرک انعم  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  یسارکومد » ، » اه هلال  رهش  نانمشد  زور ، نآ 
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.درک ناروف  خرس ، رثا  ود  داتفه و  یتشهب »  » ِرطع زور ، نآ 

.دندش یتشهب  یتشهب »  » نارای زور  نآ 

.دش یتشهب  یتشهب »  » زور نآ 

ییاضر هدیمح   / دنرذگ یم  راوگوس  اه  هیناث  مامت 

« دنام میهاوخ  خیرات  هنادواج  ناتماق  تسار  ام  »

.دهد یم  هثداح  هتخوس  يوب  ناتسبات ،

.دشک یم  شتآ  هب  ار  كاخ  دیشروخ ، ياه  ماگ  ّدر 

.تسا هدش  مّروتم  نامز ، ياه  هقیقش 

.دهد یم  بیهم  يراجفنا  زا  ربخ  نامز ، كات  کیت  يادص 

ياه بش  هچ  ره  زا  رت  هایـس  خـلت ،  یقافتا  دروخ -  یم  ناـکت  خـیرات  همجمج  رد  يزیچ  اـه ، نزور  همه  رد  دـنک و  یم  هنخر  بش 
.رّرکم دتمم و 

.دوش یم  رتدنت  هثداح  میخژد  ِياه  ماگ  ریز  نیمز ، بلق  نابرض  يادص 

.دنک یم  قرع  اه  هقیقد  نت  رب  ناتسبات  رهظ 

.تسین یهانپ  ار  ما  یگتسخ  ياه  لاب  مبوک ، یم  ناریو  ياه  هراوید  رب  رس 

.دنبوک یم  لاب  یشحو  ياه  هقیقد  رب  توکس  هب  اه  گنس  فاکش  رد  هناورپ  هچ  نآ  ره 

یم داب  رد  شوپ ، هایـس  رـصع  ياه  هماـنزور  .دـنک  یم  همزمز  شیوخ  ناـهد  رد  ار  یخلت  هیوملزغ  هاـم ، ریت  تسا ؛ کـیدزن  هثداـح 
.ار رواجم  خلت  هثداح  دبوک  یم  رس  رب  نارهت  دنخرچ و 

.هعجاف دنت  يوب  نامسآ ، رد  اهر  ياه  لاب  يوب  دهد ؛ یم  هتخوس  ياه  هنارت  يوب  سلجم ،

.دوش یم  هصالخ  ناشزاورپ  هدرتسگ  ياه  لاب  رد  نامسآ  دروخ ، یم  نارتوبک  يادص  هب  يرگنلت 

؟ دناشک یم  ّریحت  هب  ار  كالفا  ناتیاه ، لاب  يادص  هک  دینک  یم  هزات  سفن  هام  همشچ  رانک  نشور ، هقیقد  مادک 
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اه هیواز  زا  .دـشک  یم  هنابز  ناطیـش  ياه  تسد  دوش ، یم  لح  رابغ  رد  اـج  همه  ار  شریگ  سفن  هودـنا  دـبوک  یم  هنیـس  رب  سلجم 
.دنز یم  جوم  هودنا  نوخ ، ياج  هب  نامز ، ياه  نایرش  رد  هک  هنوگ  نآ  دکم ؛ یم  ار  خیرات  ِنوخ  رگید  رابکی  هثداح  رهش ،

مه رد  اهراوید  دنچیپ ، یم  مه  رد  اه  فقـس  هثداح  ِبهتلم  ياه  هقیقـش  رتسکاخ ، نوخ و  هثداح ، رابغ  درگ و  اهراوید ، اه و  فقس 
.دنرذگ یم  راوگوس  اه  هیناث  مامت  دنزیر ، یم 

دود و رد  ار  شیاه  سفن  نیرخآ  شیوخ ، زور  نیمتفه  رد  هام ، ریت  دبوک ، یم  تشم  خیرات ، هتسب  همغاد  یناشیپ  رب  رادازع  ناتـسبات 
.دشک یم  نوخ  رتسکاخ و 

هرگ مه  رد  ياه  هبرقع  يال  هبـال  رد  شیوخ  هدوهیب  شـالت  نیمجنپ  يور  تعاـس ، دزادـنا و  یم  گـنچ  اـه  نامـسآ  زاورپ ، شطع 
.دنیب یم  زاورپ  باوخ  هدروخ ،

یناما مثیم   / دوب ایرد  یتشهب ،

هناقـشاع تسیز و  هنافراع  تفایرد ، هنالقاع  ار  یگدـنز  دوب /  مان  کی  زا  رتارف  وا  درک /  هصالخ  مان  کی  رد  ناوت  یمن  ار  یتشهب » »
شندوب هدنز  زا  یّطخ  اّما  دشاب ، تساوخ  یمن  تفگ /  دوردب 

مهیلع تیب  لها  بتکم  رد  ار  قالخا  دـش /  دـهاوخ  بادرم  دتـسیاب  رگا  هک  ایرد  ناس  هب  وا  و  شیارب /  دوب  وپاکت  یگدـنز  دـشابن / 
مالسلا

ياه مشچ  دوبن  رگا  هناهب /  هب  هن  دنهد  یم  اهب  هب  ار  تشهب   / » تردق هنـشت  هن  دشاب  تمدخ  هتفیـش  هک  دوب  هتخومآ  و  دوب /  هدناوخ 
یگناورپ رگا  و  دیسر /  یمن  لحاس  هب  مدرم  مطالت  یتشک  اسب  هچ  دندوب  بالقنا  نانیمطا  هریگتسد  هک  ییاه  تسد  شا و  هناب  هدید 

هک ییاه  هجنر  مدق  دوبن  رگا  و  دمآ /  یمن  یپ  رد  یحبص  دوب و  هدش  هدرتسگ  عمش  یـشوماخ  زا  سپ  ِیکیرات  هک  اسب  هچ  دوبن  شا 
« یتشهب « / ؟ دش یم  هدوشگ  هدید  جنر  ياه  لد  رب  شمارآ  زا  يرد  هنوگچ  دش  لمحتم 

شا نتسیز  و  دیشخب /  یم  تایح  دش و  یم  هدیمد  هک  يراج  يراس و  .دوب  ینعم »  » کی دوبن /  مان  کی 

هفـسلف هنوگچ / ؟ ارچ و  دنادن  هک  یلاح  رد  دَیزب  تساوخن  وا  هدارا /  کی  يادـنلب  نافرع ، کی  يافرژ  هب  رگید  یموهفم  رولبت  مامت 
مان کی  یتشهب  .دشاب  هتشاد  یناشیپ  هب  نتسیز  يدیزی  غاد  هک  هچنآ  ره  ندیباتن  رب  ملظ ، ندیباتن  رب  دوب ، نتسیز  ینیسح  شا  نتـسیز 

ار تیدـبا  ات  دوب  هدوشگ  ار  شیاه  تسد  درف /  کی  رد  یلجتم  ِعامتجا  کی  عامتجا ، رد  یلجتم  ِدرف  کـی  دوب ، تلم »  » کـی دوبن / 
شوغآ رد 
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اب ندیـسر  ات  ییاهر  هب  دوب  ینزور  هکلب  نایاپ  هن  شتداهـش  ور  نیا  زا  و  دوب /  هدـیدرون  رد  ار  ناکم  نامز و  گـنت  راـصح  دریگب / 
هک دسرب  يدوجو  هب  ات  دوب  هتشذگ  اهدومن  زا  وا  جوا /  يوسارف 

کچوک تسا ، نارگید  هاـگن  مجح  زا  رت  گرزب  ناـشلد  هک  ناـنآ  يارب  هتبلا  اـیند  .دوب  کـچوک  وا  يارب  اـیند  تسا /  نیرت  لیـصا 
ادخ ار  رشب  تیمولظم  خساپ  دوب و  تیمولظم »  / » دوبن مان  کی  یتشهب  تسا / 

! / ربج اـی  زیتس  دوب ، هتفاـی  وا  رد  ار  زیتـس  حور  تسا ، هتـسشن  نیمک  رد  ار  خـیرات  ناگدـننادرگ  هک  نیرید » يدژارت   » نآ دـهد /  یم 
یم هن  ار  یتشهب  یتشهب / ! مولظم  هنامز / ! رتشا  کلام  دـنورب /  هناشن  ار  یـسک  هچ  دـندوب  هتـسناد  بوخ  دـنتفر  هناشن  ار  وا  هک  نانآ 

« یندـش کشخ   » هن ایرد  و  دوب /  ایرد »  » کی یتشهب  دورـس /  رعـش  کی  رد  هنو  تفگ  هلمج  رد  هن  درک ، هصالخ  ماـن  کـی  رد  دوش 
« یندش مامت   » هن تسا ،

«. یندش هصالخ   » هن تسا و 

مادقا ینارماک  دمحم  / هیتشهب زا  رُپ  ناریا 

.يرابتعا وت  ضارتعا  رد  دوب و  یلادتعا  وت  ِداقتعا  رد  هک  داب  وت  رب  دورد  روضح ! ِتقیقح  يا  تقیقح ! اب  قبطنم  ِقطنم  يا  یتشهب ،

.روهظ هب  یمشچ  یتشاد و  هقردب  هب  یتسد 

.هطبار زا  زیربل  دوب و  هفطاع  زا  رپ  تبلق 

.اهراهب ار  تا  هشیدنا  ِيزبسرس  دنتسناد و  یم  اه  تخرد  ار  تیاه  هشیر 

وترپ ندـش و  یناف  تسا و  نتخوس  ِعون  زا  شتمدـخ  هک  تسا  عمـش  لَثَم  دیهـش ، لَثَم   » هک دوب  ترواب  رد  .دوب  وت  ِرواب  رد  تداـهش 
« دنبای شیاسآ  دننیشنب و  ندش  تسین  نیا  وترپ  رد  نارگید  ات  ندنکفا 

تسوا و ِجوـم  رد  تکرح  دیهـش ، هب  نتخیر  کـشا  هک  میرگ ؛ یم  مزوـس و  یم  هـک  وـت  هساـمح  هـب  مالـس  وـت و  رب  دورد  یتـشهب !
.وا ِجوا  رد  زاورپ  هب  نتسیرگن 

.ّتلم کی  وت  ِنادرگاش  دوب و  ماما  وت  ِداتسا  هک  وت  رب  دورد  بالقنا ! ِياروش  رکفتم  ِزغم  یتشهب !

تشاد نانیمطا  دیاب  دتفیب  يراوتسا  یهدنامزاس  رد  ّتلم ، هزرابم  هدنیوپ  هشیمه  هنودرگ  هک  يزور  : » هک یتشاد  رواب  يداتـسیا و  وت 
«. دنوش کیدزن  نآ  هب  دنناوت  یمن  بالقنا  دض  ياه  هموثرج  هک 

متسه يا  هبلط   » ییوگب هک  رتالاب  وت  يارب  راختفا  مادک  يدازآ ! تزع و  هصرع  ِنیرفآ  راختفا  يا 
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وت ترجه  تأرج  تسناوتن  یگتسبلد  چیه  بالقنا ! ِیگتـسبلد  لد  یتشهب ! منک .» تمدخ  بالقنا  نیا  هب  دیآرب  متـسد  زا  هچ  ره  هک 
تلذ و ضیضح  زا  یتخاس و  دوخ  يارب  ار  خیرات  .دریگب  ایند  نیا  زا  ار 

.تخاب ناج  نایرج  تسا و  نتخوس  مطالت  ندش ، راتس  هک  یهد  ناشن  ات  يدش ، راپسهر  تکوش  تعفر و  تریغ و  ِجوا  هب  تمّذم 

توعد ناراب  همزمز  هب  ار  اورپ  یب  ِناگدنرپ  ِمامت  يداد و  رس  يدازآ  گنر  هب  يدورـس  يداتـسیا و  یگنرکی  یلدکی و  قریب  ریز  رد 
.يدومن

.يداد دنویپ  ییاهر  تداعس و  عیسو  هعشعش  هب  ار  یگدنب  قشع و  يدیشک و  شتآ  هب  ار  نایصع  ملظ و  هدولآ  هطبار  یتشهب !

نیرخآ ات  ار  دایرف »  » و تکرح »  » يدرکن و فقوت  اه  هثداح  ياـجک  چـیه  رد  هک  داـب ، وت  رب  دورد  بـالقنا ! ِخرـس  ِعلطم  يا  یتشهب !
.یتشاد رطاخ  هب  شیوخ  سفن 

.یتشاد رطاخ  هب  هراومه  ار  هبساحم  یتخانش و  یم  ار  هبقارم  هک  رون  هبلط  يدوب و  نافرع  هتشر  لیصحتلا  غراف 

.تراهم نهیم ، هب  يزرو  قشع  رد  یتشاد و  صصخت  نامیا  رد  هک  يدوب  صصختم  ینمؤم 

هن دوب و  ریشمش  هنابز  هن  وت ، شنم  قطنم و  ینک ، باریـس  هدیقع  نافرع و  قشع و  ِلالز  همـشچ  زا  ار  تقیقح  ناگنـشت  یتساوخ  یم 
.یلدمه دوب و  قشع  تورم  دوب ، ینابرهم  هک  نابز ، ریشمش 

.دوب بالقنا  رنه  وت ، ِروضح  یتشهب !

.اه هفطاع  شپت  زا  زیربل  تبلق  دوب و  قشع  روعش و  طاشن و  زا  راشرس  تا  هشیدنا  يدوب و  جاّوم  تیقفوم  وت 

دوب و قدـص  هب  ور  وت  داقتعا  هبرقع  ِتهج  .دروآ  دراو  وت  یناراب  ِرواـب  رب  يا  هشدـخ  تسناوتن  قرـش ، نایـصع  هن  برغ و  ناـیغط  هن 
.صالخا دوب و  صالخا  يربارب ، دوب و  يردارب  تفوطع ، دوب و  تفع  تلادع ، دوب و  قح  افص ،

.دز یم  جوم  جنر  زا  يا  هلاه  ییوگ  وت  ِمسبت  رد  دوب و  بش 

.تفر یمن  رانک  وت  ِنابل  زا  هدنخ  يا  هقیقد  اّما  .درشف  یم  ار  وت  ساسحا  يولگ  ناراب ، هرجنپ  رازه  ضغب  دوب و  بش 

میوگ وت  اب  نموم  درم  ِناشن  »

« دریمب نادنخ  دسر  شگرم  نوچ  هک 
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.یهد اهرابغ  درگ و  مامت  ناشن  ار  شیوخ  نئمطم  يدنمهوکش  ات  يداتسیا  عادو  هب 

هناورپ زاورپ  ات  يداتـسیا  عادو  هب  .یناوخب  نتـشیوخ  ِتونق  رد  تسا ، نتـسویپ  وا  هب  هک  ار  شیوخ  زاین  نیرخآ  اـت  يداتـسیا  عادو  هب 
.دوب هداد  هدعو  دنوادخ  هک  دوب  هدیسر  نآ  ِنامز  .ینیشنب  هراظن  هب  رخآ  تونق  رد  ار  شیوخ  ِشیاین  ياه 

ِنامرف هب  رگم  دریم ، یمن  ملاع  نیا  رد  سک  چیه  هک  ًالَّجَؤم ؛ اباتک  هّللا  نذاب  الا  تومت  نا  سفنل  ناک  ام  »

نوخ و ِيوب  .دش  نشور  اوه  هک  دوب  هعجاف  ِقفا  هب  هقیقد  هن  تفه و  ِدودـح  تعاس  تسا » هدومن  نیعم  ادـخ  هک  یماگنه  رد  ادـخ و 
هّللا يادص  اب  هدش ، رجفنم  ياه  ضغب  توراب و  يوب  هدیکشخ ، ِدایرف 

.دش هتخیمآ  ربکا 

، نـیمز .دز  یم  جوـم  تارذ ، قـلعم  تـهب  رد  دیـشورخ و  یم  یمرگلد ، راورخ  نارازه  نامیـس و  گنـس و  كاـخ و  راورخ  اهدـص 
.جیگ نامز  دوب و  توهبم 

.دوب نآ  رظتنم  قوس ،» راهچ  هلحم   » كدوک هک  ار  هچ  نآ  دیسر  ماجنارس ،

.بالقنا دوب و  هللا  همحر  ماما  هثداح ، نیا  ِرادغاد  .دوب  تبیصم  هچ  نآ  دیسر  ام  هب  ماجنارس 

.دومن یم  غاد  زا  رت  هزات  يا  هیثرم  زا  راشرس  ار  اه  هرجنح  مامت  بزح ،» هاگنابرق  رد   » ِناراثن ناج  تداهش ،

یتفگش رد  قرغ  ار  نیمز  هک  دوب  ینامسآ  ِنادرم  ِسای  رطع  يوب  نوخ ، يوب  كاخ و  درگ و  میس و  لاصتا  زا  بهتلم  ِياضف  نآ  رد 
.دوب هدرک 

اه و قافن  اه و  هئطوت  اه و  لاجنج  همه  زا  رود  دـنراذگب و  نادـهاش  ِشود  هب  ار  تیلوؤسم  نیگنـس  راب  ات  دـنتفر  شناراـی  یتشهب و 
.دنهن مه  رب  مشچ  تاماهتلا ،

.تساجرباپ هشیمه  ات  شا  ینارون  دنلب و  هشیدنا  اّما  داتفا  كاخ  هب  هیکز » سفن   » ِقادصم نیا  یتشهب ، ِتماق  عمش 

« هیتشهب زا  رپ  ناریا  : » هک تسا  زادنا  نینط  ادص  نیا  نامز ، شیوگ  رد  تسا ، زونه  هک  زونه 

ص:68

هرامش 62 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


هیئاضق هوق  زور 

یتیاده نیسح  / ناهج یناوج  زور 

هریخ راودیما ، ياه  مشچ  .دبوک  یم  ایند  ياه  هرجنپ  رب  تخس  دادیب ، يالویه  .تسا  هدش  بات  یب  لوا  ناکلپ  رب  قمر ، یب  ياهوناز 
ناگتشرف .دناوخ  یم  ار  ام  ناهج  يوس  نآ  زا  یسک  .تساهرد  رب 

رد تلادع ، ياه  هبلک  رد  نتسیز  يادوس  دروآ ؟ دهاوخ  دابآ  تنحم  نیا  رد  تسد ، مادک  ار  شمارآ 

.تخیرگ دیاب  متس  هتفرگ  رابغ  ياهارجم  زا  .تسا  هتفرگ  تدش  اه  هقیقش 

ياه هبادرـس  زا  نتخیرگ  زور  تسا ؛ تلادـع  زور  زورما  .تسا  هدـش  عطق  الویه  ياپ  يادـص  ناهگان ، ياهورهار  رد  لوا ، ناکلپ  رب 
.داد یگنادواج  هب  نتسویپ  زور  سأی ،

سفن مارآ  ناسآ و  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسه  ییاوه  اج  نیا  تسا ، هدروآ  موجه  اـه  لد  رب  تهج ، همه  زا  ینیگنـس ، ياـه  مغ  رگا 
رب .تخیوآ  ناهج  سران  ياه  هخاش  زا  یبیـس  نوچ  ار  تاواسم  داـب  .دز  قالـش  يا  هشوگ  رد  دـیاب  ار  هلیبق  راد  هشیر  جـنر  .دیـشک 

، ناهگان ياهورهار  رد  لوا ، ناکلپ 

تایح ياهزاوآ  نیرت  هناکدوک  منک  یم  سح  ار  تیمولظم  کی  شارخ  رگج  دایرف  يادص  .مونش  یم  ار  یگدنز  کی  غیج  يادص 
ییاونش رد  مارآ  مارآ  یکزان  همزمز  .دراد  نایرج  اه  نازیم  اه و  نوتـس  تشپ  زونه  یمیالم  ياوجن  .دنا  هدیرب  رـس  اه  هلپ  مامت  رب  ار 
تلادـع زور  زورما  .دـنرذگ  یم  دـیما  ياه  هیواز  زا  هدزباتـش  ياه  میـسن  .دـنروخ  یم  قرو  يا  هزات  تاحفـص  زورما ، .دزخ  یم  ما 

سفنت ناج  نیا ، زا  شیپ  ناهج  .تسا  هتشذگ  اه  یکیرات  عیسو  مجح  زا  لامروک  لامروک  نیا ، زا  شیپ  ِناهج  .تسا 

هرگ اه  تسد  همه  .تخاس  دهاوخ  نشور  لدع  ياه  غارچ  ار  نیا  زا  رود  يایند  .تسا  هتشادن 
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.تخادنا دهاوخن  گنچ  ناهج  سیخ  ياه  هنوگ  رب  دادیب  يالویه  زگره  رگید  .دنشکب  نوریب  اه  هنزور  زا  ار  تداعس  ات  دنروخ  یم 
ياهتنا ات  ناسنا  ِتیمولظم  تسا و  هتفرگ  مارآ  هشوگ  کی  رد  یگدنز 

یمیسن .دنا  هتفرگ  ناج  هرابود  تایح ، ياهزاوآ  نیرت  هناکدوک  منک  یم  سح  .ددنخ  یم  دنلب  ورهار ،

تلادـع زور  زورما  .دـندناوخ  یم  دورـس  تلادـع ، نابرهم  ياه  هتـشرف  لوا ، ناـکلپ  رب  .دزو  یم  ناـهج  زبس  هیـشاح  زا  شخب  حور 
اهزارف مامت  رد  ار  ضیعبت  وید  هک  يزور  ناهج ، یناوج  زور  تسا ؛

.دز دهاوخ  وناز  شیوخ  كانسرت  هربنچ  رد  ینیگمهس  ییاهدژا  نوچ  تیانج ، هک  يزور  دننز ، یم  دح  اهدورف  و 

يادـص هاگ  چـیه  ناهگان ، ییاهورهار  رد  لوا ، ناکلپ  رب  .دوش  یم  نشور  هتخیر  ورف  ياـه  مشچ  ماـمت  رد  یـسوناف  نوچ  تلادـع ،
.تخاس دهاوخ  رت  خارف  ار  دنخبل  رطعم  ياه  تشد  رهِم ، ناراب  دنناوخ و  یم  دورس  اه  هتشرف  .دش  دهاوخن  هدینش  الویه  ياپ 
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یبورکیم ییایمیش و  ياه  حالس  اب  هزرابم  زور 

هراشا

هبنشود

ریت 1383  8

لوالا 1425 يدامج   9

June. 28  . 2004

یتیاده نیسح   / حور ندش  ناریو  زور 

.ینک اشامت  یناوت  یم  ار  تشونرس  لباقم  رد  ناسنا  یخاتسگ 

.دنا هتفر  هناشن  ار  یمدآ  هدرشفان  يولگ  بیهم ، ياه  تسد  نیا  .دنراگن  یم  ایند  هتفشآ  تاحفص  رد  ار  ناقفخ  لماک  حرش 

.تیموکحم تسا و  گرم  راگزور  راگزور ،

.دزو یم  برغم  تمس  زا  هک  تسا  مومسم  ياهداب  زا  كانیوب  اج  همه 

یمن تقو  چـیه  ار  تیاه  مخز  .ینک  یم  سح  تناـبیرگ  رد  ار  تخـس  یگنچ  .دـنک  یم  عولط  اـهرابغ  زا  ناـنک ، هفرُـس  دیـشروخ ،
.تسا گنت  رواجم  ياه  هرجنپ  يارب  تلد  .يرامشب  یناوت 

تمـس کـی  هب  يا  هچیرد  نوچ  دزوس ، یم  هک  ار  تیولگ  .تسا  غراـف  تیاـه  سفن  شزاون  زا  هک  تساـهلاس  حبـص ، رّطعم  ياوـه 
یهد و یم  هیکت  تگرزب  جنر  هب  .درک  دـهاوخ  درُخ  ار  اه  هرخـص  نیرتراوتـسا  هک  تسا  يدرد  تنامـشچ  رد  .ینک  یماو  سانـشان 

هک دنلب ، ردق  نآ  يوش ؛ یم  دنلب  مارآ 
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.ینیبب مه  ار  تدوجو  نوریب  یناوت  یم 

ِینابرق .دنکآ  یم  نوخ  زا  ار  تناهد  ار و  تیاه  مشچ  دفاکـش و  یم  ار  تبلق  دور ، یم  ورف  تا  هنیـس  رد  یمحر  یب  غیت  نوچ  مرش ،
ربارب رد  ناسنا  یخاتسگ  ینابرق  يا ؛ هدش  ناهج  يرس  هریخ 

.تشونرس

نادند ریز  یشحو ، یـضعب  لثم  يا و  هدروخ  ورف  اهراب  ار  خلت  زور  نیا  .یمدآ  صیرح  لاگنچ  رد  حور  ندش  ناریو  زور  خلت ، زور 
، يا هتسشن  تیاج  رد  .دبوک  یم  مهرد  ار  تیاه  هیر  مومسم ، ياوه  .دسانـش  یمن  يا  هرجنپ  چیه  ار  وت  يوس  نآ  .يا  هدرک  هزم  هزم 

، دزیخ یم  رب  وت  رد  ناهگان  هب  یسک  اما 

يربا تیاه  هیر  ياوه  .يا  هتـسشن  تیاجرد  نانچمه  وت  اما  دنز ، یم  تروص  رب  دـبوک ، یم  رـس  رب  دـتلغ ، یم  كاخ  رب  دنیـشن ، یم 
شمارآ و ياهزور  .دنرذگ  یم  تلباقم  زا  ناشورخ  یهاپس  نوچ  تیاه  هتشذگ  .دراد  نایرج  تیاه  گر  رد  هدنشُک  يرجز  .تسا 

کی مشخ  اما  اه ، هنارک  مامت  رد  يدوب  هلَی  .یتشاد  نایرج  اهزیرکاخ  تشپ  كاپ ، یمیـسن  نوچ  شطع ، قشع و  ياـهزور  ناـجیه ،
، راجفنا

چیه وت  .تساخرب  رابگرم  یـشورخ  تیاه  مشچ  رد  دیچیپ و  تناهد  رد  خـلت  عیـسو و  ییوب  .تسا  هدرکن  اهر  زورما  ات  ار  تنابیرگ 
.یـشک یم  سفن  ار  تا  یمـس  ياوه  .دتفا  یم  كاخ  هب  دزیخ و  یم  رب  تنورد  زا  نانچمه  یـسک  اما  يدـشن ، دـنلب  تیاج  زا  تقو 

.دنخرچ یمن  هساک  رد  تیاه  مشچ 

.تساخ دهاوخنرب  تنورد  زا  یسک  هاگ  چیه  رگید  .یتلغ  یم  كاخ  رد  تدوخ -  يرآ  تدوخ -  .یتسین  تیاج  رد  وت  اما  راب  نیا 

ییازریم دیعس  دمحم  / زییاپ شفنب  هجیگرس  رد 

.دننک یم  قیرزت  زییاپ  اه ، لگ  هب  نانآ 

.دننک یم  لیدبت  كاشاخ  هب  هچغاب ، باوخ  رد  ار  اه  هشفنب  نانآ 

.دننک یم  لولسم  ار  اهربا  هنیس  نانآ 

.دنوش لیدبت  ینوخ  ياه  هبنپ  رب  نامسآ ، هچضوح  رد  هشیمه  يارب  ات 

.دنراک یم  نوخ  ياه  هکل  نیچ  هطقن  هچبلح ،»  » ياه هلال  ياج  هب  نانآ 
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.دننک یم  رپرپ  زییاپ ، شفنب  هجیگرس  رد  ار  یبآ  ياهرفولین  واف »  » رد نانآ 

.دنچیپ یم  ّتیمولظم »  » هنیس ياه  ناوختسا  رود  هب  دنوش و  یم  لخاد  ّتیناسنا »  » ياه مشچ  زا  نانآ  ياه  هشیر 

ییاـیرد یب  شطع  رد  هک  ردـق  نآ  دـننک ، سبح  اـه  هنیـس  هتـسکش  گـنت  رد  ار  قشاـع  ياـه  بلق  زمرق  یهاـم  دـنهاوخ  یم  ناـنآ 
.دنکشخب

.دنگنج یم  گرب  نیرخآ  ات  راهب  اب  نانآ 

.دننازوسب نیمز  بلق  ات  ار  اه  هشیر  دنهاوخ  یم  نانآ 

.دننک لیدبت  دوخ  يارب  يزلف ، درس  تخت  کی  هب  ار  نیمز  دنهاوخ  یم  نانآ 

.دننمشد شیور  ِسْفَن  اب  نانآ 

لیدـبت نیمز  هظفاح  رد  هلاچم  يذـغاک  هب  ات  دـنراشف  یم  ار  نانآ  يولگ  ردـق  نآ  دـنزیخ و  یم  اـپ  هب  ناـج  همین  ياـه  هشیر  يزور 
.دنوش

.دنا هدرک  ریگ  نیمز  يولگ  رد  هدماین  رب  یسفن  لثم  نانآ 

.دوش یم  كرت  كرت  اه  تخرد  ِناتسد  دیور و  یم  كاخ  نت  زا  لوات  دنراذگ ، یم  اپ  هک  اجره 

.دنک یمن  رید  راهب »  » اما

...دنزیرگب نانآ  هک  تسا  هدیسر  نآ  ماگنه  رگید 

مادقا ینارماک  دمحم   / نایصع ناطرس 

.درپس یشومارف  هب  ار  شیوخ  هدییاز  یتشز  دیسر و  نونج  جوا  هب  ناسنا  تأرج 

.دنز یم  جوم  وزرآ ، ياه  بادرم  رد  هدیسام  وا  نفعت  يوب  دش و  یم  نوفدم  شیوخ  رد  هک  دش  يا  هلافت  ناسنا 

.داد یم  داب  رب  ار  یگدنز  يداینب  تارذ  داینب  متا ، بمب  و 

یلومرف توهبم  دش و  یم  سفَن  هدش  هنیداهن  نیدامن و  نیون و  يرـس  هریخ  تّفخ و  شیوخ و  ماشآ  نوخ  يوخ  شوختـسد  ناسنا ،
.دروآ یم  ناغمرا  هب  یقرت  هناتسآ  رد  ار  رقف  هک 

هدنشک يرت  هزات  لکش  هب  راب  نیا  خیرات ، سفق  رد  هدش  رشتنم  بورکیم  نیا  نیون ، نرق  ناسنا 
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! دش یم 

.تفر یم  شورف  هب  یقرت ، تفرشیپ و  ياه  هکد  رد  اه  گرم  نیرت  نازرا 

.دنزب لوات  مسبت ، تسوپ  ات  دمآ  یم  دوب ، هار  رد  ییایمیش  ياه  بمب 

.دوش ترفن  مردنس  راچد  ینابرهم  ات  دمآ  یم 

.ددنویپب عوقو  هب  اهزوت  هنیک  ياهراوتاربال  رد  ّتبحم ، نویساتوم »  » ات دمآ  یم 

.دیسر یم  يواگ  نونج  جوا  هب  ناسنا 

زونه هک  زونه  هک  دوبن ، نآ  ندرک  یثنخ  هب  رداق  گرم ، زج  یـشنکاو  چـیه  هک  يا  هظحل  هب  دیـسر ؛ ماقتنا  راختفا  ياـهتنا  هب  ناـسنا 
اه هلال  اه و  هشفنب  ماشم  رد  هچبلح ، ياه  هچب  داسجا  هراوآ  يوب  تسا ،

.تسا هدش  نیشن  هت 

زاوآ لابقتـسا  هب  گرم ، درادناتـسا  ياه  لیرپسا  رمع ، یهاتوک  یـسکوک » ، » الب لیـساب »  » ابو بورکیم  لدرخ ، زاگ  رونایـس ، لـماع 
.دندمآ یم  نردم  ناسنا  ندینش  رود  زا  شوخ 

ياه هفالم  رب  ار  شیوخ  ساسحا  هنـشاپ  دندز و  یم  اپ  تسد و  روآ  ماسرـس  ناطرـس  نیا  رد  هک  ییاه  ناسنا  ییایمیـش و  ياه  بمب 
، مطالتم ياه  لوات  کسام  ریز  رد  دندیبوک و  یم  هتفرگ  روفاک  يوب 

.دندیشک یم  سفن 

ياه بمب  یبورکیم ، ياه  بمب  دـندرک ؛ یم  مرن  هجنپ  تسد و  شیوخ  ریگولگ  سفن  اب  هک  یناناوج  هّجـض  ییایمیـش و  ياه  بمب 
.یناطیش ياه  بمب  ینایصع ،

دمآ و گرم  دیدج  جوم  .درک  یناگدنز  روشنم  نیزگیاج  ار  گنرد  اه و  یگفطاع  یب  اب  هطبار  يرارقرب  هک  دوب  رشب  قوقح  مادک 
مامت یتخس  هب  مکی ، تسیب و  نرق  هاگتسیا  رد  تسرد  دمآ و  دمآ و 

.تفرگ ار  اه  هظحل 

.گرم يورتم  اب  دروخرب  تهج  رد  تسرد  اما  تخیرگ ، تخیرگ و  تخیرگ و  ناسنا  دمآ و  دمآ و  دمآ و  گرم  دیدج  جوم 

.دسرب خیرات  لوط  رد  دوخ  رادقم  نیرتالاب  هب  سکرک ، ثنُا  کی  تمیق  ات  دمآ  دمآ و  دمآ و  گرم  دیدج  جوم 

! درک گرم  دیدج  جوم  زا  هدیمر  ناسنا  يارب  يرکف  از ، همهمه  زیگنا و  تریح  يوهایه  نیا  رد  هک  دش  یم  شاک  يا 
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! درک ییایمیش  نامرد  ار  نایصع  ناطرس  دش  یم  شاک  يا 

ییابطابطروپ یلع  دیس   / ...شوماخ ياه  ینابرق  يا 

! هرطق کی  یتح  دوب ؛ هدماین  یسک  غامد  زا  مه  نوخ 

.دوب هدش  نفد  برغ ، قرش و  ياه  هیده  تمظع  رابریز  مارآ ، تکاس و  رهش ،

: هک دندرک  فیرعت  دندوب ، هدرکن  مامشتسا  اه  یقرش  اه و  یبرغ  ياه  هیده  زا  هک  ییاه  هدنام  یقاب  دودعم 

.چیه رگید  دعب ، دود و  دعب ، دنا و  هدینش  فیفخ  راجفنا  يادص  کی  تسخن 

هب تسا و  هداد  مل  دوش ، یمن  دنلب  نآ  زا  ییادص  رگید  هک  يرهش  ریت ، غاد  باتفآ  ریز  .تسا  هدش  هفخ  مه  اه  سورخ  يادص  یتح 
.دنک یم  رکف  اه  هظحل  تمظع 

اج نیا  الاح ، دندیود و  یم  پوت  کی  لابند  هب  يداش ، زا  راشرس  هک  دندوب  ییاه  هچب  رهش ، یلـصا  نابایخ  لخاد  اج ، نیمه  زورید 
! ینوخ هرطق  یب  دنک ؛ یم  ییامندوخ  ناش  مادکره  دسج  اج ، نآ  و 

؟ دهدب ار  تیانج  نیا  باوج  دیاب  یسک  هچ  یتسار !

فدـه ار  رفندـص  رفن ، کی  ياج  هب  ییایمیـش ، بمب  ره  باترپ  اب  تسناد  یم  هک  وا  داد ؟ راشف  ار  بمب  باترپ  همکد  هک  ینابلخ  - 
.تسا هتفرگ 

هک یمدرم  تسناد  یمن  رگم  دوب ، هدز  زاگدض  کسام  شدوخ  هک  وا  درک ؟ يزاساج  امیپاوه  هندـب  لخاد  ار  بمب  هک  ینیـسنکت  - 
؟ دنرادن زاگدض  کسام  دوش ، یم  هتخیر  ناشرس  يور  اه  بمب  نیا 

ینازابرس رس  رب  ییالب  هچ  اه  نیا  تسناد  یم  بوخ  هک  وا  درک ؟ رداص  ییایمیش  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  روتـسد  هک  يا  هدنامرف  - 
؟ درک رداص  حلسم  ریغ  مدرم  هیلع  رب  اهنآ  زا  هدافتسا  نامرف  ارچ  دروآ ؛ یم  دنراد ، مه  کسام  یتح  هک 

...تسناد یم  بوخ  هک  وا  ؟(1)  درک ءاضما  ار  تلم  کی  هدارا  فقوت  نامرف  هک  يروهمج  سییر  - 

ص:75
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.تفرگ رارق  ناهج  ییایمیش  تالمح  نیرتدیدش  فده  ناریا  گنج  ياه 
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! دنتسناد یم  ار  دوخ  ياه  هتخاس  تسد  بقاوع  دوخ ، هک  اهنآ  تخورف ؟ شناگدننک  هدافتسا  هب  ار  اه  حالس  نیا  هک  یتکرش  - 

؟ تسا لوؤسم  یسک  هچ  یتسار  هب 

یـسک هچ  تساهنآ ، گرم  لوؤسم  یـسک  هچ  دوش  صخـشم  ینامز  هک  دـنا  هتخود  نیا  هب  مشچ  هشیمه  شوماخ ، ياه  ینابرق  نیا 
؟ دز مقر  ناشیارب  ار  یگرم  نینچ 

یسوط اروح  / ؟ ...ای حلص ، نارادفرط 

.تسا هدیرب  ار  شناما  اه  هفرس 

، دنارذگ یم  رظن  زا  رابدنچ  ار  همانزور  رتیت 

.دوش یم  موهفمان  شا  هتسشن  نوخ  هب  نامشچ  ربارب  رد  تاملک  هژر  هک  دهد  یم  بات  نانچ  ار  شهاگن  مدق  یپایپ ، ياه  هفرس  اما 

عیرس فقوت  ياه  هظحل  رد  دیاسایب و  یمد  دیاش  ات  دراذگ  یم  شا  هدیکـشخ  هدروخ و  كرت  ياه  بل  يولج  ار  یبوطرم  لامتـسد 
، ناما یب  ياه  هفرس  دور و  یم  نییاپ  الاب و  تّدش  هب  شرـس  ...للم » نامزاس  تینما  ياروش   » دناوخب ار  همانزور  رطـس  شیاه ، هفرس 

مه هب  ار  ششمارآ 

نیمه رد  هک  دزوس  یم  نانچ  شیولگ  اّما  تسا ، هاتوک  یتوکس  دیون  هفرس ، نیرخآ  هچرگا  دزیر  یم 

.ددرگ یم  يراج  شیاه  هنوگ  رب  کشا  زین  كدنا  تصرف 

رعـش .دریگ  رب  رد  ار  شا  هدروـخ  مخز  ياـه  ضبن  یعونـصم ، یتوارط  اـت  دراذـگ  یم  شا  ینیب  ناـهد و  يور  ار  نژیـسکا  کـسام 
همزمز كانزوس  يا  همزمز  اب  بل  ریز  یتح  دناوت  یمن  ار  شهاوخلد 

.دوش یم  راوآ  شا  هدناوخن  زاوآ  رب  هدیشکرس و  تعرس  هب  اه  هفرس  راطق  هدماین ، نوریب  هرجنح  لنوت  زا  اه  هژاو  فیدر  زونه  دنک ؛
.دنارذگ یم  دناوخب ، بل  رب  دناوت  یمن  ار  هچ  نآ  شا  هتسخ  نهذ  رد 

میریگن مارآ  هک  مینآ  هب  هدنز  ام 

« تسام مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم 

: دناسرب نایاپ  هب  ار  مامتان  ربخ  ات  دناشک  یم  شناگدید  ربارب  رد  ار  همانزور  تمحز ، اب  و 

ار یبورکیم  ییایمیش و  ياه  حالس  ناگدننک  هدافتسا  ناگدنزاس و  للم ، نامزاس  تینما  ياروش  »

« .درک موکحم  ناریا  هیلع  قارع  گنج  رد 
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هدز نازخ  ار  شهاگن  تخس ، ياه  هفرـس  نافوت  ینداهن ، مه  رب  کلپ  هب  هچرگ  دنک ، یم  افوکـش  ار  شا  يراهب  هرهچ  دنخبل ، هچنغ 
ياهربخ .درذگ  یم  قرب  نوچ  شتارطاخ  لیر  يور  ریواصت ، .دنک  یم 
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: دروآ یم  رطاخ  هب  ار  گنج  نامز  هتسجرب 

« قارع یثعب  میژر  هب  ییایمیش  تاحیلست  هدنتسرف  نیرت  گرزب  اپورا ، »

« قارع گنج  دمآرد  عبنم  هدننک  نیمأت  نیرت  مهم  اکیرمآ ، »

!« رگناریو گنج  نازورفا  شتآ  للملا ، نیب  حلص  نارادفرط  »

کیرات رد  هداتفا ، هرامش  هب  شیاه  سفن  .دراذگ  یم  شتروص  رب  هرابود  دش ، ترپ  ییوس  هب  هک  ار  نژیسکا  کسام  راتـسرپ ، و  ... 
هرابود دتفا ، یم  مه  يور  تعرس  هب  هک  شیاه  کلپ  نشور  و 

: دناوخ یم 

!« رگناریو گنج  نازورفا  شتآ  للملا ، نیب  حلص  نارادفرط  »

ییازریم دیعس  دمحم   / درد همانسانش 

دنک دیعب » یضام   » ار وت  تساوخ  هنامز 

دنک دیهش » ، » دنک درفم » بیاغ  ریمض  »

دیدمت دنک  ار  وت  درد  همانسانش 

دنک دیدم  یتدم  نیمز ، ریسا  ار  وت 

زییاپ نیا  تس ، هدمآ  میسن  لامتسد  هب 

دنک دیپس  ار  تیرانا  ياه  مخز  هک 

داب رتخد  هک  دشن  شرطع  هچُقب  نایم 

دنک دیرخ  ار  وت  مخز  لگ  مد  هدیپس 

هودنا زا  يربا  غاب ، نیا  رب  همیخ  تس  هدز 

.دنک دیدپان  زین ، ار  وت  ياپّدر  هک 
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وت تماق  هب  ازع  سابل  تفاب  هنامز 

دنک دیع  زور  بابسا  هیهت  دوخ  هک 

اه لوات  ِهاقناخ  رد  هک  تساوخ  هنامز 

...دنک دیرم  ار  درد  دنک ، داُرم  ار  وت 

؟ دسیونب وت  زا  هچ  رعاش  هنامز  نونک 

دنک دیدج  یعرصم  لزغ ، بیصن  ادخ 

« روصنم  » زا دزاس  هصق  رگا  تسوت  ثیدح 

دنک دیزی » اب   » فصو رگا  تسوت  ماقم 

، تساوخ دریگب ، طقف  ار  ترس  تساوخن ، ادخ 

...دنک دیهش  ار  وت  ِمامت  هّرذ  هّرذ  هک 
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یبیلص ياه  گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ 

هراشا

هبنش هس 

ریت 1383  9

لوالا 1425 يدامج   10

June. 29  . 2004

ییابطابطروپ یلع  دیس   / نامیا يزوریپ 

! رهش ربارب  رد  رهش  مشچ ! ربارب  رد  مشچ  تسد ! لباقم  رد  تسد  نادند ! لباقم  رد  نادند  »

بالگ اب  دـنا  هدولآ  هک  ار  يدـجاسم  دـینک و  دابآ  ار  هتخیر  ورف  دـجاسم  دـیریگب ؛ سپ  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  كاخ  بجو  هب  بجو 
نارود .دننک  دایرف  دجاسم  زارف  زا  ار  هّللا  لوسر  مان  هرابود  دییوگب  ار  نانذؤم  دینک و  رب  سدقملا  تیب  زارف  زا  ار  اه  بیلص  دییوشب !

« .تسا هدمآ  رس  هب  یبیلص 

تحیصن ار  شنایهاپس  عوقولا ، بیرق  يزوریپ  حتف و  زا  شیپ  کنیا  هک  تسا  نایبیلص  اب  گنج  رد  مالسا  هاپس  رادرس  نانخس  اه  نیا 
.دنک یم 

.دنهد یم  رس  ربکا  هّللا  دایرف  دنشک و  یم  هلهله  نایهاپس 

مارتـحا نایحیـسم  ياـهاسیلک  هب  .تسا  ناـما  رد  درب  هاـنپ  شا  هداوناـخ  هب  هک  سکره  دوش ! هتخیر  یهاـنگ  یب  زا  ینوـخ  هک  اداـبم  »
« .دنشاب هتفرگ  هانپ  اهنآ  رد  نایوجگنج  هک  نیا  رگم  دیوشن ، اهنآ  دراو  دیراذگب و 
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ماجنا سدـقملا  تیب  حـتف  ماگنه  نایبیلـص ، هک  دـننزب  ییاه  تیانج  نامه  هب  تسد  ناملـسم ، نایهاپـس  ادابم  هک  تسا  نارگن  رادرس 
! نادنزرف ندرب  يریسا  هب  نادرم و  نتشک  نانز و  هب  زواجت  دنا ؛ هداد 

هب ار  دوخ  تسد  دـنزهجم و  نامیا  يورین  هب  شنایهاپـس  هک  دـناد  یم  دروآ و  یمن  بات  ار  اه  نیا  مالـسا  هک  دـناد  یم  ناهن  رد  اما 
.دنیالآ یمن  تیانج 

هدش هتـسب  نایبیلـص  رارف  ياه  هار  مامت  .دننز  یم  هقلح  سدقملا  تیب  درگادرگ  ناملـسم ، نایهاپـس  هک  تسا  هدرواین  رب  رـس  هدـیپس 
تمالـس زا  نامداش  رادرـس ، ددرگ و  یم  رب  دـیماان ، کیپ  اما  دـنک ، یم  هناور  نازواجتم  میلـست  ياضاقت  اب  ار  یکیپ  رادرـس ، .تسا 

.دنک یم  رداص  ار  هلمح  نامرف  کیپ ،

هزین اهریت و  دیماان ، نایبیلص  راب  نیا  .دنور  یم  الاب  رهـش  ياهراوید  زا  نایوگ  ربکا  هّللا  ناملـسم ، ناگدنمزر  هک  درذگ  یمن  یتعاس 
.دوش یمن  ناملسم  يورشیپ  عنام  يزیچ  چیه  هک  تسا  يوق  نانچ  نامیا ، يورین  اما  .دننک  یم  ناناملسم  بلق  هناور  ار  اه 

، اه یبیلص  يوه  ياهو و  دنلب  نامسآ  هب  ربکا  هّللا  دایرف  .دنا  هدروآ  يور  رهش  ياهراوید  يور  رب  نت  هب  نت  گنج  هب  نازابرـس  الاح 
، رادرس دنتسه و  اه  هزاورد  ندوشگ  لاح  رد  کنیا ، مه  هک  دروآ  یم  ربخ  رادرس  يارب  یکیپ  .تسا  یـشوماخ  هب  ور  كدنا  كدنا 

.دروآ یم  اج  هب  رکش  هدجس 

رد دنربن و  تراغ  هب  ار  یسک  لاوما  دنشکن ، ار  یسک  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  دوخ  نازابرـس  هب  رادرـس  هکم ، دنمهوکـش  حتف  نوچ 
.دوش یم  دراو  دراد ، شود  رب  زبس  مچرپ  هک  یلاح  رد  همه ، شیپاشیپ  دوخ  دنوش و  رهش  دراو  ربکا  هّللا  دایرف  اب  مظنم ، فوفص 

.ناهانپ یب  هدنهد  هانپ  يا  نیملسم و  هاگ  هلبق  نیتسخن  يا  سدقملا ! تیب  يا  وت  رب  مالس 

ناناملسم و دازآ  هاگترایز  ار  ناناملـسم  تسخن  هاگ  هلبق  دروآ و  اج  هب  سدقملا  تیب  رد  ار  هعمج  زامن  رادرـس ، هک  تسا  زور  ادرف 
.دنک مالعا  مه -  اب  نایحیسم - 

.تسا هتشگزاب  مالسا  تلم  شوغآ  هب  هرابود  سدقملا  تیب  .دنک  یم  بورغ  دیشروخ 
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ندعم تعنص و  زور 

هراشا

هبنش راهچ 

ریت 1383  10

لوالا 1425 يدامج   11

June. 30  . 2004

یتیاده نیسح  / اهدور اه و  هوک  شطع 

.دنازوس یم  ار  تنت  مامت  تیمورحم ، يوب  .يراشف  یم  تشم  رد  ار  اه  كاخ  .گرزب  نیمزرس  يارب  گرزب  ياه  نامرآ 

! ینکراک دهاوخ  یم  تلد 

.یتسین تدوخ  یتسه و  تدوخ  .دلول  یم  تیاهوناز  رد  باتش 

يا هدیـسرپ  تدوخ  زا  اهراب  دیاش  .دیـسر  دـهاوخن  نآ  هب  يرگ  نوخیبش  چـیه  تسد  هک  اج  نآ  يا ؛ هتخود  مشچ  رود ، ياه  هلق  هب 
؟ نطو تسا  هدناماج  هلفاق  زا  ارچ 

نتشک هب  ار  تنیمز  رس  ناوج  ریپ و  رامعتسا ، ینک  یم  سح  .تسا  يدرد  تناوزاب  رد  .يراشف  یم  تسد  رد  رت  مکحم  ار  اه  كاخ 
هریخ اهدود  اه و  فقـس  هب  یناخرچ و  یم  اه  هوک  هنماد  زا  ار  ترـس  .ینک  یم  درُخ  تیاه  نادند  ریز  ار  گرزب  یمـشخ  .دنا  هداد 

یهاوخ یم  .دهاوخ  یم  زاورپ  تلد  .يوش  یم 

.دشاب یبآ  كاخ  نیا  همه 

دیاب .تسا  خسار  تمزع  یتسیا و  یم  تیاه  شفک  رد  مکحم  .يا  هدش  صیرح  یسدقم  هویش  هب 
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اما تسا ، ناهج  ّتیندـم  ردام  وت -  یهلا  كاپ و  نیمزرـس  وت -  نیمزرـس  .تخاس  باریـس  ناهج  هزاـت  ندـمت  ياـه  بآ  زا  ار  نطو 
.دنا هدرک  ورف  شمشچ  رد  راخ  نانمشد ،

.يوش یم  هریخ  تیاه  تسد  هب  يریگ و  یم  اج  همه  زا  مشچ  .تسا  هتفرگ  ندیپت  ترـس  رد  شالت  ماقتنا و  سح  يا ، هداتـسیا  دنلب 
.ینک یم  اهر  گرزب  نهیم  ياوه  رد  يرتوبک  نوچ  ار  تگرزب  ياهوزرآ 

اهوسارف سمل  يارب  تس  یبات  یب  دوخ  نیا  ًاقیقد 

اهوپاکت اه و  شالت  دنراد  رد  هب  مشچ  هک  نیمه 

.دواک یم  ار  اه  يدنلب  رگشزاون -  كزان و  نهیم -  باتفآ 

.دنا هداتسیا  وپاکت  هب  یباتفآ ، ییادرف  ياّنمت  رد  اه  نهذ  اه و  تسد  .تسا  هدنکارپ  نیمزرس  نیا  ياه  هشوگ  مامت  رد  شالت  رطع 

نیسحت يوب  اج  همه  اه  هناخراک  هوکش  اه و  هوک  هنماد  .تساهزارف  هب  ندیسر  يادوس  ار  همه 

.دهد یم 

.دنک یم  هزات  سفن  شنادنزرف  ریگنماد  يوهایه  رد  نطو 

.دیشک نوریب  ار  دنمتواخس  نیگنر و  ياه  هرفس  اه ، گنس  لد  زا  دیاب  عونمم ! یگنسرگ 

دهاوخن ار  تلاسک  هزایمخ  زگره  دزیخرب ، هک  ادرف  نطو  درکن ، یلاخ  هناش  ار  يدنوادخ  تناما  نیا  نیگنس  راب  دیاب  نغدق ! نوکس 
.تخانش
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بارحم دیهش  نیمراهچ  هللا ، همحر  یقودص  هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1383  11

لوالا 1425 يدامج   12

July. 1  . 2004

مادقا ینارماک  دمحم  !/ قدص رد  هرهش  يا 

! رکنم زا  یهن  رد  فورعم  قدص و  رد  هرهش  يا  یقودص ،

! راختفا هوکش و  يوربآ  يا  راثیا ، يراکادف و  تیثیح  يا 

.وت تبالص  رب  مالس  وت و  رب  دورد 

« رهّدلا یقب  ام  نوقاب  ءاملُعلا   » هک يدنلب  يانعم  نیا  قادصم  هک  وت  رب  دورد 

قشع هب  دش  هدنز  شلد  هک  نآ  دریمن  زگره  »

« ام ماود  ملاع  هدیرج  رد  تسا  تبث 

.دوب ادخ »  » اب دوخ »  » هطبار لماکت  هلحرم  نیرتالاو  وت  نییآ  رد  تداهش 

ییوزرآ وت ، نییآ  رد  تداهـش  .دوب  هّللا » یلا  هبرق   » ندشانف حیبست ، دوب و  رکذ  لالز  ياه  هنیآ  رد  ندش  تام  وت ، شیک  رد  تداهش 
.دوب نادواج 

ص:83

هرامش 62 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


سپس تسا و  هّللا »  » ام راگدرورپ  دنیوگ  یم  هک  نانآ  ، » روضح باتفآ  عولط  رب  رارصا  دوب و  تفرعم  یهاگحبص  میـسن  رب  يراشفاپ 
زا داب و  دورد  ناشراگدرورپ  زا  نانیا  رب  دنزرو ، یم  يدرمیاپ 

« نایمدآ همه  زا  ناگتشرف و 

! یقودص

هک دراد  رب  كرت  لالقتـسا ، راوتـسا  ياه  هناش  هک  یتشاذـگن  يداتـسیا و  تبالـص  شوداشود  بالقنا ، ياـه  هثداـح  جوم  جوم  رد 
.دز یم  جوم  وت  هاگن  رد  دیما ، ياه  هلق  نیرت  عفترم 

.تسین نآ  هب  ندیسر  يارب  یهار  ار  وج  تیفاع  رس  هک  تسا  یلزنم  رس  تداهش ، هک  یتسناد  یم  وت 

زا تسا  تداهش  هب  یلوا  یسک  هچ  : » دندومرف لالز  ابیز و  هچ  دیود و  رس  هب  دیاب  قشع ، هراشا  کی  اب  هک  تسا  یلزنم  رس  تداهش ،
دیهش مالسا ، راکادف  دهعتم و  هیقف  ام ، راوگرزب  دیهش  لاثما 

(1) زیزع » یقودص 
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اکیرمآ ناگوان  طسوت  سابریا  يربرفاسم  يامیپاوه  طوقس 

هراشا

هعمج

ریت 1383  12

لوالا 1425 يدامج   13

July. 2  . 2004

یتیاده نیسح  / راوگوس نایرپ  هیاسمه 

جوم .تساهایرد  قامعا  وت -  رّدقم  دصقم  وت -  دصقم  هک  دسر  یمن  تنهذ  هب  هاگ  چیه  يراذـگ ، یم  هک  اه  هلپ  نیلوا  رب  ار  تیاپ 
.دنا هتخود  تهار  هب  مشچ  اه 

.تسا هدیساره  وت  راوتسا  روضح  زا  هراومه  هابور ، يوش ؟ ناهابور  دیص  يراگزور  يدرک  یم  رکف  چیه 

.يوش یم  رتوبک  اه ، جوا  نآ  رد  وت  دزات و  یم  وت  میرح  رب  هنامیخژد 

.تساه یبآ  يوس  نآ  وت  هاگمارآ  الاح  ییآ و  یم  نییاپ  شیوخ  مشخ  هناش  هب  هناش 

.تسا هتفرگ  يرگید  گنر  وت  زاورپ 

رد ار  وت  توراب ، هنیک و  مشخ و  .نامـسآ  دولآ  هِم  ياـه  هشوگ  نآ  رد  غاد ، همهمه و  ناـیم  ییاـج  .تسوت  رّوصت  زا  رتارف  عاـفترا ،
.دنک یم  بات  یب  ار  اه  جوم  هک  تسا  يدرد  تا  هقیقش  رد  .دنراد  بل  رب  هناقـشاع  ایرد ، نایهام  ار  تمان  زونه ، ات  درـشف و  شیوخ 

، نایاپ یب  یتوارط  اب  ار  دنوادخ  رکذ 
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ایرد ياه  فک  رب  ترتسکاخ  هک  ینآ  زا  رتدنمهوکش  وت ، .یبوک  یم  جاوما  رس  رب  اه  هرخص  شود  هب  شود  يا ، هدرشف  شوغآ  رد 
ینتفکش يوب  رگا  وت و  تماق  زا  تسه ، یتخرد  رگا  ایرد  ِهت  .دنامب 

.تسا هدش  اهر  اه  نآ  بوک  ناوختسا  رتسب  رب  هک  تسوت  دنخبل  نیرخآ  زا  دیآ ، یم 

دیلپ هنیـس  رب  هاگ  چیه  اه  لادم  نیا  .دنزب  اپ  تسد و  شیوخ  خلت  تشونرـس  رد  راذـگب  .راذـگب  اهنت  شا  هدرتسگ  مّنهج  اب  ار  راتفک 
هدرک هرگ  ار  تیاه  تسد  .يور  یم  الاب  ایرد  دنلب  نماد  زا  راو ، قفش  هک  تسوت  ِنآ  زا  اهنت  ندیشخرد ، .دیشخرد  دهاوخن  ناکاّفس 

.دیعلب دهاوخ  هنامحر  یب  ار  نامیخژد  یلاشوپ  تبیه  جیلخ ، شورخ  دنوش ، زاب  رگا  تیاه  تشگنا  .منک  یم  ّسح 

زا ما و  هتـسشن  ناریو  لـحاوس  رب  اـج  نیا  هک  نم  ِنآ  زا  یناـکت و  یم  لاـش  شیوخ ، یبآ  رازم  رب  هک  وـت  ِنآ  زا  تساـم ؛ ِنآ  زا  ادرف 
.مشاپ یم  هناد  یبآ ، رتوبک  همه  نیا  يارب  متاملک 
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ملق زور 

هراشا

هبنش کی 

ریت 1383  14

لوالا 1425 يدامج   15

July. 4  . 2004

یعراز يدهم   / ادخ دنام و  یم  ادخ 

؛ درک همزمز  ناوت  یمن  رگا  ار  توکس 

؛ دروآ نابز  هب  ناوت  یمن  رگا  ار  کشا 

؛ دز دایرف  ناوت  یمن  رگا  ار  ضغب 

! تشون دزن و  دایرف  تشون ، درواین و  نابز  هب  تشون ، درکن و  همزمز  ناوت  یم 

.دوش یم  يرگید  يایند  تیایند  يریگ ، یم  تسد  هب  هک  ار  ملق 

.ینک یم  تمسق  همه  اب  یتبحص -  مه  نتشاد  یب  ار -  تا  ییاهنت  يریگ ، یم  تسد  هب  هک  ار  ملق 

.يا هدرکن  يریگ  هشوگ  یشاب ، هتسشن  هک  مه  تقاتا  هشوگ  يریگ ، یم  تسد  هب  هک  ار  ملق 

.مسج نارازه  بلاق  رد  يوش  یم  حور  کی  يریگ ، یم  تسد  هب  هک  ار  ملق 

.دشاب هتفرگ  وضو  تحور  دیاب  تمسج  زا  لبق  يریگ ، یم  تسد  هک  ار  ملق 

.ادخ ادخ و  دنام و  یم  ادخ  دنور ، یم  نیب  زا  وا »  » و وت »  » و نم » ، » يریگ یم  تسد  هب  هک  ار  ملق 

.دور یمن  وج  کی  رد  یقشاع  اب  ناشبآ  يزوت ، هنیک  ینز و  هنعط  يریگ ، یم  تسد  هب  هک  ار  ملق 
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یب تسد  هب  ملق  هچره  رب  تسا  قشاع  لد  هچره  تنعل  يراد -  تسایـس  هن  و  تسا -  يزاـب  تسایـس  ندوب ، ملق  لـها  همزـال  رگا  و 
.زاب تسایس  هیام 

؛ دناد یمن  يرب  يدب  زا  زین  ار  دوخ  هک  ارچ  دـشک ؛ یمن  ناشخُر  هب  ار  نارگید  هدـش  نییعت  شیپ  زا  ياه  يدـب  زابکاپ ، تسد  هب  ملق 
.لابقتسا زین  نارگید  ضرغ  یب  ضغب و  یب  ياهداقتنا  زا  دنک و  یم  داقتنا  ضرغ  یب  ضغب و  یب  اّما 

.دناد یم  شیگدنز  هحولرس  ار  نتشگ  یبوخ  لابند  هب  اّما  دمان ، یمن  اه  یبوخ  رادمدرس  ار  دوخ  وا 

، نتسنادن زا  یشان  شطع  اب  ار  وج  تقیقح  ناماک  هنشت  رگید  دنا ، هدیسر  ندوب  بوخ  یبوخ و  همشچرس  هب  هک  ینانآ  همه  هک  دیما 
اهر ناش  هشیر  یب  هشیدـنا  اب  زین  ار  نارگید  دراد ، نامأوت  صّـصخت  دّـهعت و  رد  هشیر  ناش  هشیدـنا  هک  ینانآ  همه  دـنراذگن و  اهنت 

! نیمآ .دننکن 

ییازریم دیعس  دمحم   / نیتسخن فرح 

...تفرگ رد  ملق  هک  نیتسخن  فرح 

، درک زاغآ  نتشون  ملق »  » نوچ و  ... 

، دمآ دوجو »  » رد ناهج  ِيدیپس  رب  هطقن  نیلوا  و 

، دش هدوشگ  دوجو »  » هموظنم هب  يرد 

، دوشگ مشچ  ناسنا  و 

.درک هراظن  ار  یهاگآ »  » ياه هنارک  و 

« دوب هملک  ادتبا  رد  «و 

دوب ملق »  » ادتبا رد  سپ 

دوب دنوادخ  ِنآ  زا  ملق  و 

، دروخ مسق  ملق ، هب  دنوادخ  هک  دوب  هنوگ  نیا  زا  و 

.ار یمدآ  دش ، یهلا  يا  هیطع  نتشون ، و 
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، دیراب ناهج  تاملظ  رد  هملک  هملک  ملق ، هاگ  نآ  و 

...دنامن هراوآ  یگتسنادان »  » ِتوهرب رد  ناسنا  دنیورب و  یمدآ  یهاگآ  ریوک  رد  تمکح »  » و مالک »  » ناراز هشیب  ات 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / شنیرفآ زا  یشقن 

ییاناوت يارب  يا  « هلمج  » ات دوش ، افوکش  هملک »  » دیآ و دوجو  هب  فرح »  » هک تساوخ  یم  و  ... 

! َنوُرطسَی ام  ِمَلَْقلا َو  ن َو  دومرف : سپ ، دوش ، هتخاس  ملق » »

! دوارت یم  نتشون ، ِرطع  زا  هچنآ  و  ملق ! هب  مسق 

! درک ریبعت  ییابیز  هب  ار  شنیرفآ  هک  یشقن  نیتسخن  ملق و  هب  مسق 

! دش هدیشک  شنیرفآ  يادیپان  قفا  ات  ملق  هاگن  زا  هک  یطخ  نیتسخن  هب  مسق 

! تشگ يراج  ملق  نهذ  رب  هک  يا  هشیدنا  نیتسخن  هب  مسق 

! تفرعم ملع و  زوُرب  رد  شیاه  ییاناوت  مامت  ملق و  هب  مسق 

! تعیبط يابیز  هدرپ  دنوادخ و  ياناوت  ملق  هب  ملق ! هب  مسق 

«: هغالبلا جهن   » زبس تاحفص  مالسلا و  هیلع  یلع »  » نیرفآ یتفگش  ملق  هب  ملق ! هب  مسق 

...و ًءَاِدْتبا ، ُهَأدتبا  �ءَاْشنإ َو  َْقلَخلا  َأَشنَأ 

! اتفگش ... 

طوطخ رد  فورح ، هناوـسیگ  باـت  چـیپ و  اـت  ناـکدوک  ياـناوخان  یـشاقن »  » زا تسا ، هدـیرفآ  ملق  هک  یتفگِـش  همه  نیا  زا  اـتفگش 
«! هتسکش »

قشع نازاب  رظن  ِمشچ  همرس  ملق ، ياپ  كاخ  ناتسقشع ؛»  » ِدابآ اجکان  رد  هطقن ، نیرترود  ات  ناتسین »  » زا هک  نیا  زا  رتالاب  یتلاسر  هچ 
! تسا هدیدرگ  تفرعم  و 

رون زج  مه  شا  هداتـسرف  ملق  زا  رون و  زج  هلالج ) لج   ) دـنوادخ ملق  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ »  » دوجو رون  هب  رون ، هب  مسق 
! تشونن هکاهچ  مالسلا  هیلع  الوم  ياشگربیخ  ياه  تسد  هب  ار  رّونلارون »  » ِهوجو دیوارتن و 

!؟ اجک راونالاوذ »  » ملق اجک و  راقفلاوذ »  » ریشمش
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تاحشر زا  دیسر و  مالسلا  هیلع  رگید  ناماما  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ینارون  ملق  نیا  و 

ار یملق  .تفرگ  ندیشخرد  تفرعم  نامسآ  رد  ناشکهک ، ِناگراتس  نوچ  هتشر  نارازه  شا ، ینارون 

! تساخرب اشامت  هب  انیس »  » یّلجت و هب  روط » ، » تشاذگ اپ  اجره  هک  دوب  یملق  دروخ ، دنگوس  نادب  دنوادخ  هک 

و ملق » ق و  « » سی هط و   » رطع اب  ار  نیمز  يایفارغج  زا  هطقن  نیرترود  ات  البرک  زا  البرک ، ات  هبعک  زا 

! درک انشآ  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رجف و  »

رب ییابیز  زج  یشقن  هک  دوب  ًالیمَج » ِّالا  ُتیأَر  اَم   » نامه دروخ ، دنگوس  نادب  دنوادخ  هک  ار  یملق 

! دزن قشع  هدرپ 

تساخ و دنهاوخ  اپ  هب  خیرات  لد  زا  نیـسپاو » ِناهاگرحـس   » هک تسا  رجفلاو »  » ملق نامه  دروخ ، دـنگوس  نادـب  دـنوادخ  هک  یملق 
لوط رد  ناهج  هک  یملق  .درک  دنهاوخ  يراج  هنامز  رد  ار  تلادع » »

نوخ  » زا رت  كاپ  شرهوج  هک  دش  دهاوخ  هتـشون  یملق  اب  ادخ و  مان  هب  هک  ینیناوق  تسا ؛ دـنموزرآ  ار  شنیناوق  ِتسادـق » ، » خـیرات
« نامیتی کشا   » زا رت  لالز  و  نامولظم » ِلِد 

! تسا

يدهملا حلاص  ابا  الوم  دوعوم ، ترضح  ِتیاده  ِملق  دروخ ، دنگوس  نادب  دنوادخ  هک  یملق 

هللا یلص  يدمحم  ِنید   » توارط تسُش و  دهاوخ  ناهذا  زا  شخب ،» تاجن  ریـشمش   » هرابرد ار  اه  نامگ  مامت  هک  یملق  تسا ؛ جع ) )
رد هک  دروآ  دهاوخ  دیدپ  ار  يروآ » نف  شناد و   » زا یناهج  درک و  دهاوخ  راکـشآ  جع »)  ) يودهم نییآ  تلادع   » اب ار  هلآ » هیلع و 

! رشب هیلع  هن  دشاب ؛ رشب » تمدخ  »

! ملق اشوخ 

! دز دهاوخ  هسوب  نیمذ  رد  جع »)  ) یهلا هریخذ   » دنمناوت ياه  تسد  هب  هک  یملق 

! دنیشن یم  اهذغاک  هحفص  رب  نیمز  رب  دنوادخ  تجح  نیرخآ  زا  هک  یتاملک  اشوخ 

! تشاگن دهاوخ  ار  شتلادع  هوکش  تموکح و  ِتمظع  هک  یخیرات  اشوخ 

! داب كرابم  شنیرفآ  يابیز  زور  تقلخ و  نیرفآ  یتفگش  زور  یهلا ، مولع  ّتینارون  زور  تفرعم ، تقلخ  زور  ملق ، زور 
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یتسیزهب زور 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1383  25

لوالا 1425 يدامج   26

July. 15  . 2004

ییازریم دیعس  دمحم  « / نشور تسد  ود  »

.دنا هتفرگ  ار  راد  خرچ  یلدنص  ياه  هتسد  نشور ، تسد  ود 

.دننار یم  شیپ  هب  خرس  لگ  مد و  هدیپس  تسد  هب  ار  راد  خرچ  یلدنص  نشور  تسد  ود 

.تسا رظتنم  لال ، هرجنپ  تشپ  یکدوک 

.دنک ریوصت  شنهذ  رد  شیاه  بل  اه و  تسد  اب  ار  دیشروخ  هک  تسا  یسک  رظتنم  كدوک 

.دریگ یم  گنر  كدوک  نهذ  رد  دیشروخ 

.دوش یم  نشور  كدوک ، يایؤر 

.دروآ یم  هیده  كدوک  يارب  یگنر  دادم  هبعج  کی  نابرهم ، درم 

.دشک یم  هریاد  كدوک 

.دشخرد یم  كدوک  یشاقن  رتفد  رد  دیشروخ  الاح 

.دشک یم  راهب  زا  يا  هکت  زبس ، دادم  اب  كدوک 

.دندرگ یم  زاب  مد  هدیپس  زا  خرس  لگ  هتسد  کی  اب  درمریپ ، راد و  خرچ  یلدنص 
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.درب یم  ناشقاتا  فرط  هب  ار  اه  نآ  نشور ، تسد  ود 

.دیآ یم  نوریب  كدوک  یشاقن  زا  راهب 

.دنز یم  مدق  یتسیزهب »  » زکرم ياهورهار  رد  راهب ،

.دنز یم  رس  اه  نزریپ  اهدرمریپ و  هب 

.دراذگ یم  مدق  رهش  ياه  هچوک  هب  راهب ، رطع 

.دوش یم  يراهب  رهش ،
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مالسلااهیلع همطاف  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

ریت 1383  31

یناثلا 1425 يدامج   3

July. 21  . 2004

یینوطالقس میرم   / ...تسا خلت  وت  يولهپ  يارجام 

.تسا کیدزن  ردق  هچ  وت  غاد 

.تسا روآرجز  ردق  هچ  وت  غاد 

.تسا هدنشک  ردق  هچ  وت  غاد 

ناهج تبرغ  مامت  يا 

خیرات یگتسکشلد  مامت  يا 

ناسنا ياه  جنر  مامت  يا 

.مینک هیوم  هنوگچ  ار  وت  يولهپ  يارجام 

.میلانب نوخ  ار  تا  همانترایز  میتسیاب و  هرجنپ  مادک  تشپ 

؟ مینک هرامش  ار  تغاد  میراذگب و  راوید  مادک  رب  رس 

! سردوز نازخ  سرریت  رد  راهب  يا 

؟ نیا زا  دعب  درابب ؛ نوخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یگنتلد  ياه  بش  یسک  هچ 
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؟ نیا زا  دعب  دونشب ؛ ار  مالسلا  هیلع  یلع  هتشابنا  ياهدرد  یسک  هچ 

؟ دروایب بات  هنوگچ  ار  وت  یب  ياه  بش  هنیدم  نیا  زا  دعب  ... 

؟ دراذگب نماد  مادک  رب  رس  نازحالا  تیب  نیا  زا  دعب 

؟ درابب هنوگچ  نامسآ  نیا  زا  دعب 

؟ دنکشن تماق  هنوگچ  نیمز 

! هودنا یگشیمه  ناماگنه  يا 

تمناوخب هتشرف 

.هتشرف تریس ، رد  یناسنا و  تروص ، رد  هک  ار  وت  کی ؟ مادک  یلاعتم ؟ ناسنا  ای 

؟ میزوسب نحل  مالک  اب  ار  وت 

؟ میناوخب تبیصم  نابز  مادک  اب  ار  وت 

! ماگنه دوز  تا  هراتس  یب  ياه  بش  يا 

! ربص نیرت  هوک  يا 

؛ مسیونب ار  وت  غاد  مادک 

دندز تا  هنایزات  هنالدگنس  هک 

.دندز تا  یلیس  هنامحر  یب  هک 

؟ دنتسکش ار  تیولهپ  هنادرمان  هک 

.دوب باتفآ  هاگ  هسوب  تناتسد  هک  ار  وت 

دوب نامسآ  حیرض  تنامشچ  هک  ار  وت 

.دنتفرگ ولهپ  تمان  رانک  ناهج ، ياهایرد  هک  ار  وت 

.دنتفرگ ماو  ار  تمان  رطع  ناهج ، ياه  لگ  هک  ار  وت 
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.دش لزان  وت  هاگن  نمی  هب  ناراب ، هک  ار  وت 

؟ دنک بورغ  هبارخ  مادک  جنک  رد  وت  یب  ار  ادرف  دیشروخ ،

؟ دبوکب رس  لحاس ، مادک  رد  وت  یب  ار  ادرف  ایرد ،

.دوش رو  هلعش  هنارک  مادک  رد  وت  یب  ار  ادرف  نامسآ ،
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.تسا راب  گرم  وت ، یب  ياه  بش 

.تسا كانغاد  وت ، یب  ياهزور 

! ردپ ردام  يا 

.تسا خلت  وت  يولهپ  يارجام 

!؟ تشذگ هنیدم  رب  هچ  هک  دنادب  ادخ  طقف  راذگب 

...دنادب ادخ  طقف  راذگب 

مادقا ینارماک  دمحم  / نویش غارچ 

! مالسلااهیلع همطاف  رب  مالس 

دم رزج و  رد  ناگراتـس ، اه و  سوناـف  ماـمت  دـنا و  هتفرگ  ولهپ  شلحاـس  رد  اـه  نامـسآ  ماـمت  هک  ییاـیرد  هب  هک  ییوناـب  رب  مـالس 
.دنروانش شهاگن 

.هفطاع باتفآ و  تهابش  هب  سای ، مسبت  هب  مالسلااهیلع ، همطاف  رب  مالس 

، نامز هچوک  يانگنت  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تشاد  وت  ياوکش  رد  هشیر  هشیدنا ، مادک  مالسلااهیلع ! همطاف 

.رارق یب  یبلق  يدوب و  راوتسا  يا  هناش 

يزوت و هنیک  شتآ  نیشنرتسکاخ  ار  تیاه  کلپ  هرجنپ  هرجنپ  تساوخ  یم  هک  دوب  يدیلپ  مادک  تسپ  كاوژپ  مالـسلااهیلع ! همطاف 
!؟ دنک توادع 

!؟ دنک یفخم  شیوخ  تارطاخ  تشخ  تشخرد  ار  وت  يادص  تساوخ  یمن  هک  دوب  راوید  مادک 

!؟ تسویپ یمن  وت  نماد  يایرد  هب  هک  دوب  هناخدور  مادک  .دوشگ  یمن  لاب  وت  هاگن  نامسآ  رد  هک  دوب  هدنرپ  مادک 

! مالسلااهیلع همطاف 

!؟ دنیبب هتخوس  اه ، یشکرس  هدروآ  داب  شتآ  رد  ار  وت  ییاهنت  رطع  تساوخ  یمن  هک  دوب  هنیدم  مادک 

! الوم يربونص  تبالص  روبص  گنس  يا  هنیدم ! يالبرک  يا  عیقب ! هودنا  نیرتوت  رد  وت  يا 

؟ دشاب وت  تبرغ  روخ  رد  هک  میایب  تهودنا  لابقتسا  هب  هیثرم  نیمادک  اب  مشاه ! ینب  ياه  هچوک  تبرغ  هوکش و  يا 
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! مالسلااهیلع همطاف 

.یتخاس مالسلا  هیلع  یلع  هناوتشپ  ار  شیوخ  ییاهنت  مامت  يدومن و  ناتسدیهت  رذن  ار  شیوخ  تعاضب  مامت  هک  وت  رب  مالس 

! مالسلااهیلع همطاف 

مالسلا هیلع  یلع  ياپ  هباپ  هفطاع ، روضح  نیرت  حیرص  تسا و  هنیدم  هودنا  ياه  بش  نویش  غارچ  نیرت  نشور  تا ، یناهنپ  توکس 
« هفیقس  » ات ناتسلخن »  » زا

! مالسلااهیلع همطاف 

یکیرات  » و ملظ » رد  ملظ  « » هنیک رد  هنیک  « » نمشد رد  نمشد  « » ناورهن رد  ناورهن  «، » هفیقس  » رد هفیقس » ، » مالسلا هیلع  یلع  ياپ  هباپ 
ناوزاب تّوق  وت  هک  یتسشنن ، ياپ  زا  اّما  يدروخ ، مخز  یکیرات » رد 

.ییاشگربیخ

مالـسلااهیلع همطاف  ار و  وت  یگداتـسیا  هک  هنتف  مادک  دوب و  تسد  مادک  تفرگ ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  وت  هک  دوب  هثداح  مادک  اّما 
!؟ تفاتن رب  ار  وت  ندوب 

! مالسلااهیلع همطاف 

تراقح تلاهج و  هب  وت  ربارب  رد  دسانـشن و  ار  وت  هک  تسیک  ریـشمش ! رهز و  عویـش  ياه  بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ییاهنت  هانپ  يا 
!؟ دسانشن باتفآ ، رتخد  يرون و  ردام  هک  ار  وت  هک  تسیک  دربن ؟ یپ  شیوخ 

! مالسلااهیلع همطاف 

.دنز یم  جوم  باتهم  هکرب  رب  هک  تسوت  ياه  مشچ  ریدغ  تسا ، زونه  هک  زونه 

! مالسلااهیلع همطاف 

؟ ینیشنب هراظن  هب  شیوخ  ياه  کشا  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ندمآ  ات  يدش  هریخ  اه  هچوک  هب  ردق  هچ 

! مالسلااهیلع همطاف 

هدروخ هرگ  ام  يولگ  رد  هدـشناو  ضغب  هیثرم  رازه  تسا ، زونه  هک  زونه  هک  يدز  هرگ  ترداـچ  هشوگ  هب  ار  تا  ییاـهنت  ردـق  هچ 
؟ تسا

! مالسلااهیلع همطاف 
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.یتیالو تریغ  وت  هک  شیوخ ، ياه  کشا  هچوک  هچوک  هار  هب  مشچ  يدش و  مالسلا  هیلع  یلع  ندمآ  رظتنم  یتسشن و  ردق  هچ 
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.ینکن شیوخ  ياه  کشا  يور  رد  ور  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ات  يداهن  رس  تشپ  تیاه  ماگ  ریز  رد  ار  ریگ  سَفَن  ياه  هچوک  مامت 

! مالسلااهیلع همطاف 

!؟ یتفگن چیه  یتفهن و  لد  رد  هک  مخز  مادک  تسا و  ضغب  مادک 

!؟ دبوک یم  تا  هنیس  هب  تسا  زونه  هک  زونه  هک  تسا  غاد  مادک 

! مالسلااهیلع همطاف 

نتفکـش رد  قرغ  ار  یبنلا  دجـسم  وت  لاـمالام  یناـبرهم  يوب  مدـق ، هب  مدـق  هک  يا  هدرپـس  كاـخ  هب  عیقب  ياـجک  رد  ار  تا  هفطاـع 
!؟ تسا هدرک  اه  سای  سوملم 

.دوش مالسلا  هیلع  یلع  وت و  زوس  هلصاف  تسناوتن  یتسد  چیه  اّما  دندز ، تا  هفطاع  هب  شتآ  ردپ ! ردام  يا 

! اروشاع ردام  يا 

تقاـمح نیا  رد  دوخ  دـنتخورفارب و  ار  تفخ  تناـیخ و  شتآ  دـندرک و  هزره  ياـهداب  قریب  ار  شیوخ  یمهفن  هک  یناـنآ  رب  نیرفن 
.دنتخوس نتشیوخ  نیسپاو 

! مالسلااهیلع همطاف 

ینانآ راثن  ار  شیوخ  خرـس  نیرفن  دـنک و  یم  ار  وت  نتخوس  همزمز  تسا  ینامز  رید  شتآ ، هک  مزوسن  وت  اـب  میوگن و  وت  زا  هنوگچ 
.دندرکن مرش  دندید و  ار  وت  هک  دنک  یم 

.ترارش هدولاش  تفخ و  هصالخ  دندوب و  كرچ  هدیکچ  هک  ییاه  هرهچ  رب  شتآ  خرس  نیرفن 

زار هگتولخ  هک  وت  رب  مالس  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لامالام  ینابرهم  يا  ربمایپ ! تشهب  يا  يرفولین ! سای  يا 

.مالسلا هیلع  یلع  ییاهنت  زاسمد  يدوب و  ردپ 

دمحم نابل  همزمز  رکذ  نیا  هک  دـیچ  یم  وت  نابل  زا  ار  دـنخبل  ياـه  لـگ  دیـسوب و  یم  ار  وت  یپ  رد  یپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
؛ مالسلااهیلع همطاف  رَحن  ُتلَّبَق  ِهَّنَْجلا  یلِإ  ُتقتَشا  اَذإ  : » هک دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.مسوب یم  ار  مالسلا  هیلع  همطاف  يولگ  دوش ، یم  راکشآ  مبلق  رد  تشهب  قایتشا  هک  هاگ  نآ 

! مالسلااهیلع همطاف 
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دوب و يراج  تقیقح  تلاسر و  ياسر  دـنلب و  هباطخ  رد  تیادـص  هراومه  هک  يدوب  وت  تداهـش ! هتفـشآ  یتعافـش و  هتفیـش  هک  يا 
! درکن لمحت  وت  رب  ار  یگداس  تفاطل و  همه  نیا  هک  دوب  زوت  هنیک  مادک 
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يوسروک رد  ار  تیـالو  نشور  رطع  دراد و  دادـتما  هشیمه  اـت  هک  تسا  يا  هداـج  تا  هداجـس  هک  وت  رب  دورد  مالـسلااهیلع ! همطاـف 
.دنکارپ یم  نامز 

! ردپ هب  تهابش  نیرت  لالز  يا  ییابیز ! هدنبیز  يا  وت  رب  درورد  مالسلااهیلع ! همطاف 

يداب تهزن  / دهد یم  ار  وت  تبرت  يوب  ما  هنیس 

! هن متسین ! گنتلد 

میوگب مهاوخ  یم  یلو 

هداتفا كاخ  رب  ناگراتس  مامت 

دهشم نیمظاک ، البرک ، عیقب ، فجن ، یبنلا ، هنیدم  دنراد ؛ شیوخ  رازم  رب  یناشن  مان و 

تسین نم  ردام  رازم  مان  اما 

! تسین

ما هدییوب  ار  اه  كاخ  مامت  نم 

مبایب ار  وت  يادیپان  تبرت  هک  دیاش 

.دراد دوخ  اب  ار  وت  ياه  یگنتلد  رطع  اه ، كاخ  مامت  اما 

سبح دوخ  رد  ار  باتفآ  دناوت  یمن  ینیمزرس  چیه  كاخ  هک  مناد  یم  یلو  مردام ، هدشمگ  ناشن  مان و  يوجتسج  زا  متسین ، هتـسخ 
.دنک

ینب ات  مالـسلا  هیلع  رـشبلاوبا  مدآ  زا  یتسه ، نارک  یب  ات  دوش و  یم  رتسب  دز ، دـهاوخ  هناوج  تفاکـش ، دـهاوخ  ار  اه  كاخ  ترون ،
.دیسر دنهاوخ  تمالس  حبص  ییانشور  هب  دنا ، هدیدن  ار  وت  هک  نم  نوچ  یمدآ 

منز یم  گنچ  ار  ما  هنیس 

نآ ياهتنا  ات 

.دنز یم  رس  نآ  زا  وت  دای  دیشروخ  دادماب ، ره  هک  تساج  نیمه  وت  تبرت  دسرب ؛ مبلق  هب  هک 

تسا نشور  ياه  مشچ  همه  هلبق  هک  باتفآ ، هب  ور  هنیس ، رب  تسد  رمع ، مامت  متـسیا  یم  اپ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  زیزع  مان  رطاخ  هب 
.مهد یم  مالس  تسا ، زیربل  هیرگ  زا  هک  يا  هنیس  زا  و 
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.تسا هدناشک  نوخ  هب  ار  ملد  هک  تهاگن  قفش  هب 

! مالسلااهیلع یبن  تنب  همطاف  ای 

! دزرا یم  رمع  مامت  هب  وت ، هب  نداد  مالس  راب  کی 

ینوطالقس میرم  / زبس نامسآ  نیمه  ریز 

.تسا ناهج  زا  يا  هشوگ  اج  نیا 

.تسا هتشابنا  اج  کی  ار  نیمز  تبرغ  هک  ناهج  مامت  زا  يا  هشوگ 

.منک یم  سح  مشاه  ینب  ياه  هچوک  یناشیپ  رب  ار  راهب  غاد  هک  تساج  نیا 

يونش یم  اهراوید  تشخ  تشخ  زا  ار  تانئاک  غیرد  یب  ياه  هلان  هک  تساج  نیا 

ینیب یم  رو  هلعش  ار  یمخز  هرجنز  رازه  زاوآ  هک  تساج  نیا 

يونش یم  ار  راوید  رد و  هتخادگ  نعل  هک  تساج  نیا 

تناج رد  يزیرب  ورف  ار  دوبک  ياه  هلعش  يوت  رد  وت  مخز  دیاب  هک  تساج  نیا 

یگشیمه ناهودنا  رد  يوش  ریزارس  دیاب  هک  تساج  نیا 

يوش رتسکاخ  یسک  یب  غاد  رد  دیاب  هک  تساج  نیا 

ینامسآ زبس  هعقب  نیمه  ریز  ...اج  نیا 

نیرمرم ياهراوید  نیمه  يور  هبور 

هتشارفا ياه  نوتس  نیمه  رانک 

تسا ناسنا  تبرغ  زاغآ  اج ، نیا 

تسا تیمولظم  زاغآ  اج ، نیا 

تسا ناهج  هتشابنا  ياه  غاد  يادتبا  اج ، نیا 

.تسا رجز  تیادب  اج ، نیا 
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گندخ هناقفانم و  ياهزور  زا  ینک  یم  یهت  بلاق  هک  تساج  نیا 

مه زا  دکوپ  یم  هلعش  هلعش  تنامشچ  هک  تساج  نیا 

دوش یم  رتسکاخ  دزوس و  یم  هکت  هکت  تلد  هک  تساج  نیا 

.تسا مالسلااهیلع  ارهز  یتشهب  هناخ  اج  نیا 
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شا هنابش  ياه  شیاین  كانزار  قیاقد  نامه  اب 

شا هدرشف  مهرد  یتوکلم  رطع  نامه  اب 

شدنمدرد ياه  هاگن  نامه  اب 

شغیرد یب  ینابرهم  نامه  اب 

شا هتخادگ  ياه  هلان  نامه  اب 

.تسشن نازخ  هب  اجکی  راهب  هدجیه  هتخوس ، همین  رد  نیمه  تشپ  اج ، نیا 

تسشن باتفآ  هاگولگ  رد  ناوختسا  هتخوس ، همین  رد  نیمه  تشپ 

دیلخ ار  نامسآ  نامشچ  راخ ، هتخوس ، همین  رد  نیمه  تشپ 

.دنتسیرگ ناهج  ياه  سونایقا  هتخوس ، همین  رد  نیمه  تشپ 

دنداد هشیر  ناهج  ياه  سای  هتخوس ، همین  رد  نیمه  تشپ 

.تسا مالسلااهیلع  ارهز  یگنتلد  ياه  بش  هناخ  اج  نیا 

.دندوب شا  ینابرهم  ناتسآ  میقم  ناگتشرف ، هک  تسا  يا  هناخ  اج  نیا 

.تسا خرس  لگ  زا  هناخ  نیا  تشخ  تشخ 

.تسا تاولص  مالس و  زا  هناخ  نیا  تشخ  تشخ 

.تسکشورف مهرد  درک و  ضغب  اجکی  ناهج ، یگنادرم  مامت  هتخوس ، مین  رد  نیمه  تشپ  اج ، نیا 

...هتشارفا ياه  نوتس  نیمه  يور  هبور 

...زبس نامسآ  نیمه  ریز 

.دندرک ناشیرپوم  ناهج  ناتخرد  مامت 

.دندش رو  هلعش  ناهج  ياه  بآ  مامت 

...
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یناما مثیم  !/ مالسلا هیلع  یلع  روبص  گنس  زیخرب ،

تا هدرزآ  بلق  دـنهد  یّلـست  ات  دـنرخ  یم  ناج  هب  ار  تیاهدرد  هک  ییاه  لد  دنتـسه  زونه  زونه / تسا  دوز  وت  يارب  نتفخ  زیخرب /
نام هرجنپ  ياه  نادلگ  / وت زا  تسا  یلاخ  هناخ  / زیخرب / ار

شود هب  ار  شا  تخمز  ياهدنب  هنازور  هک  یکشَم  /و  رگید دنیب  یمن  ار  وت  هنییآ  / دنا هدش  کشخ 
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بات ار  يردام  یب  تا  هتـسکش  لد  ِناـکدوک  هک  زیخرب  زیخرب /  رداـم / ! هدیـشک  رجز  تسا / هتـسشن  تراـظتنا  مشچ  يدیـشک ، یم 
 / دنامب اهنت  مالسلااهیلع  بنیز  هک  زونه  تسا  دوز  دور /  یم  البرک  جارعم  هب  وت  نماد  زا  نیسح  ینیسح و  ردام  وت  دروآ /  دنهاوخن 

ردام اب  نتسیز  معط  مالسلا  هیلع  نسح  هک  تسا  دوز 

هزرل هب  مراوتسا  ياه  هناش  هک  زیخرب  مالسلا / ! هیلع  یلع  روبص  گنـس  زیخرب /  دشچب /  خلت  ار  يرـسمه  ان  اب  نتـسیز  ِمعط  هدیـشچن 
دیما سوناف  اهنت  وت  دوب و  هدنارتسگ  هیاس  ملظ  هک  ار  ییاه  بش  نآ  مروایب  تدای  هب  ایآ  ما /  یناشیپ  هب  هتسشن  نیچ  و  دنا /  هدمآ  رد 

نانچ مه  هک  يدوب  مالسلا  هیلع  یلع 

هاچ توکس  هب  رس  رگید  هک  یناد  یم  ای  تسا /  هتسشن  لگ  هب  مرارق  مارآ و  یتشک  هک  یناد  یم  ای  مروایب  تدای  هب  دیـشخرد /  یم 
ياه مشچ  زیخرب /  مشاب /  مارآ  تیاه  یسفنمه  ِدای  هب  یسفن  ات  مرب  یم  ورف 

يا هچوک  و  تسین /  نآ  رد  مالسلااهیلع  همطاف  هک  ددرگرب  يا  هناخ  هب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  تسام /  يوس  هب  خیرات 

ورف زا  مه  اهربا  .دـنا  هدرب  ورف  نابیرگ  هب  رـس  مه  اهراوید  ادـخ  هب  تسا /  هتـشذگ  نآ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  هشیمه  هک  درذـگب  ار 
رگید هک  تسا  هدـش  هچ  یتـح / ! شنیرفآ  نیا  رهـش و  نیا  یگدـنز  نیا  دوش  یمن  رـس  هب  وـت  یب  هک  زیخرب /  دـنا /  بجعتم  نتخیر 

هچ دخرچ / ؟ یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  بایـسآ  گنـس  رگید  هک  تسا  هدش  هچ  یهد / ؟ یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـس  خساپ 
روک رگم  ات  ددرگ  یم  ار  عیقب  اه  هناورپ  لثممالـسلا  هیلع  یلع  و  تسین / ؟ نشور  رگید  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رونت  هک  تسا  هدـش 
هناخ دیاب  ارچ  دـنیبب / ؟ هناخ  رد  ار  تدوجو  دیـشروخ  دـیابن  رگید  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـش  هچ  دـبایب /  وت  زا  ییوب  ییوس ،
زونه تسا  دوز  وت  يارب  نتفر  زیخرب /  دسرب / ؟ تیمولظم  هب  مالسلا  هیلع  ادخ  ربمایپ  رتخد  ارچ  و  دوش / ؟ مناخ  یب  مالسلا  هیلع  یلع 

! / دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  زیخرب /  مالسلااهیلع  همطاف  زیخرب /  ییالبرک / ! هنیدم و  ردام  وت  / 

یجنپ هجیدخ   / نیشتآ مخز 

.تسا هتفرگ  نادند  هب  ریحت  تشگنا  هنامز ، موق ، نیا  یخاتسگ  زا  .دوب  هعجاف  توهبم  هنیدم 

.تسا هدش  مگ  یمرش  یب  ماحدزا  رد  مشاه  ینب  هچوک 

.تسا هدش  نیطایش  تفر  دمآ و  لحم  تسا ، نایکالفا  تشهب  هک  تسا ، ناگتخوسلد  هلبق  هک  تسا ، ناگتشرف  طبهم  هک  هناخ  کی 

! - ار مالسلا  هیلع  یلع  دنرب -  یم  دجسم  هب  ناشک  ناشک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنا ، هتسب  ریجنز  هّللادی »  » ناتسد رب 
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! دراذگب شیپ  یمدق  یتح  هک  تسین  يدرم  چیه 

! دروآ دای  هب  ار  ریدغ  هک  تسین  يا  هثداح  چیه 

! دشکب دایرف  ار  تقیقح  ات  تسین  یناهد  چیه 

.تسا اهنت  خیرات -  مولظم  تقیقح  مالسلا -  هیلع  یلع 

! دروآ یمن  شیپ  يرای  يارب  یتسد  یسک  دنا و  هتسب  دنب  اشگربیخ  ناوزاب  رب 

.دروخ هرگ  هّللادی »  » ناتسد هب  یتسد  .دش  دنلب  تیالو  یهاوخداد  هب  ییادص  دمآ و  رب  یتسد  ناهگان ،

.درک تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  راب ، نیمدنچ  يارب  دش و  تیالو  عفادم  یتسد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نت  هراپ  نیرفآ ، درم  نز  کی  دوب ، نز  کی  تسد  تسد ، و 

دوب و یلع  هک  نیا  هن  شیومع ، رسپ  دوب و  یلع  هک  نیا  هن  شرسمه ، دوب و  یلع  هک  نیا  هن  تفرگ ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسد  دنب 
.ماما ناتسد  رب  دوب ، تیالو  ناتسد  رب  دنب  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب 

هبوبحم تروص  رب  یتسد  تسکش و  نآرق  يولهپ  ...دش ، يراج  نیمز  رب  ادخ  تمـصع  نوخ  دیـشک و  هنابز  رد  زا  شتآ  ياه  هلعش 
...تسب شقن  ادخ 

دوب راخ  شسنج  هک  یتسد  اه ، تسد  ياهتنا  زا 

تفکش اه  لگ  ردام  ناراهب ، حور  تروص  رب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نت  هراپ  همطاف  هک  تسناد  یمن  تسد ، تسا ، مالسلااهیلع  همطاف  نز  نیا  هک  تسناد  یمن  تسد ،

!؟ تسا

دمحم دـنک ، دونـشوخ  ار  وا  سکره  تسا و  هدرزآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  درازایب  ار  همطاـف  سکره   » تسناد یمن  تسد ؛
هلآ هیلع و  هللا  یلص 

!؟» هدرک دونشوخ  ار 

! دز یلیس  تسناد و  یم  تسد ،

! درک تراسج  دیمهف و  یم  تسد 
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.تسب شقن  نامیا  حور  رب  نیشتآ ، قیمع و  یمخز 

تسب شقن  نایصع  مدنگ و  نایکاخ ، تشرس  رب  ات 

تسا رثوک  میظع  درد  ِيراق  اهنت  راوید ،

تسب شقن  نآرق  يولهپ  رب  هیآ  هیآ  هک  يدرد 
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یمدآ باسح  یب  ياطخ  نیا  نتسکش  گنن 

تسب شقن  ناسنا  خیرات  یناشیپ  رب  سوسفا 

دبا ات  هشیمه ، ات  تخرس ، غاد  زا  نم ! يوناب 

تسب شقن  ناراب  ریوصت  نامسآ ، مشچ  باق  رد 

تسا مگ  یتوبات  ياپ  ياج  خیرات ، هناش  رب 

تسب شقن  ناهنپ  ربق  کی  رب  سونقق  کی  زاورپ 

یناخ میرک  هزمح  !/ بیرغ لگ  يا 

! تمصع جرب  باتفآ  يا 

! فافع هناخ  ِیتوکلم  رهوگ  يا 

! شنیرفآ مزب  عمش  يا 

.درادن يراگدنام  يارب  يا  هنیمز  وت ، روضح  یب  هنامز ،

.دنا هتخومآ  زاورپ  وت  نابیرگ  زا  يروبص  ياهوتسرپ  جوف 

.دنا هدرک  ادف  ناج  دنا و  هتخوس  وت  عمش  رانک  رد  تقادص ، ياه  هناورپ 

.دنرب یم  کشر  وت  يرابغ  یب  هب  اه ، هنییآ 

.يراسمرش زا  دیشک  یهآ  هام ، تسشن و  فوسک  هب  دیشروخ  يدرک ، عولط  وت  یتقو 

.دوسآ یمن  تفای و  یمن  مارآ  رارق و  هاگ  چیه  دوس ، یمن  تیاه  ماگ  ریز  هدید  نیمز ، رگا 

.یباتفآ ریسفت  ياهتنم  وت 

.یبان ياه  بآ  همه  ياهتنم  وت 

.يروعش روش و  رثوک  يرورس و  مزمز  يرون ، لالز  وت 

.دراب یم  وت  ناگدید  زا  هک  تسا  یناراب  ینابرهم ،
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.تسوت دوجو  زا  یعاعش  اهنت  باتفآ ،

.تساه یبوخ  همه  همان  هژاو  تمالک ،

! هنیآ رب  يا  هدیپس  نانوچ  تهاگن  يا  مراد ، دای  هب  هشیمه  ار  وت 
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! تمعن تمحر و  هاگراب  يا  اه ! لد  هبعک  ماب  رب  لالب  يادص  زازتها  يا  كانبات ! يا  مناوخ  یم  مان  هب  ار  وت 

.دنسپب ار  ام  كانزوس  ياوآ  مد ! هدیپس  يا 

.میزیوایب رون  اب  وت  مّلکت  هاگرد  هب  راذگب 

.مینیبب وت  هاگن  زا  ار  تقیقح  ناوسیگ  راذگب 

.میوش باریس  وت  تیونعم  راشبآ  زا  راذگب 

! باجح تمرح  يا 

! ام يوناب  يا  اه ! هرازه  همه  يوتسرپ  يا  اهزورآ ! ضبن  يا  زاورپ ! دوز  هدنرپ  يا  بیرغ ! لگ  يا 

! مالسلااهیلع ارهز  يا 

شخبب زبس  شمارآ  ام  هب  نک و  توعد  هدیپس  هاگن  جیسب  هب  ار  ناهج  منبش  یب  ياه  بش 

.تسا زیربل  افص  تبالص و  شوقن  یگدازآ و  طوطخ  زا  وت ، یگدنز  ياه  هبیتک 

.يدز هناش  اه  قیاقش  اهرفولین و  ناوسیگ  هب  ار  يردام  گربلگ  وت 

.يدروآ ناغمرا  هب  ام  يارب  ار  يراگتسر  ياه  هشوخ  وت 

.تسا هناواج  نامیاه  لد  رد  تمان 

نایرقاب دیمح   / نیمز يور  تشهب 

رکفت هچره  لالز ، همـشچ  وچ  یلد  دهاوخ و  یم  قشع  نتـشون  وت  زا  هک  اریز  تشادن ؛ نتـشون  ناوت  ملق  اما  مسیونب ، وت  زا  متـساوخ 
، متخاسن شیوخ  نهذ  رد  چیه  وت  زا  متخادنا ، راک  هب  ار  شیوخ 

هاگ نآ  .دش  مطالتم  مدوجو  يایرد  دیشوج و  منورد  قشع  همشچ  .دمآ  نایم  هب  لد  راک  هک  نآ  ات 

ياتمه یب  هناگی  يا  تشونن ، وت  زا  دوش  یم  رگم  متفگ  دوخ  اب  .تفرگ  جوا  منتسویپ  وت  هب  جاوما 

؟ تشهب

دهاوخ مارآ  ار  وت  ناقـشاع  مطالتم  يایرد  نتـشون ، وت  زا  يا  هرطق  اّما  دـجنگ ، یمن  مالک  کچوک  داعبا  رد  وت  یگرزب  هک  دـنچره 
دهاوخن ارف  يرارق  یب  ّدم  رزج و  رگید  ار  ناشدوجو  لحاس  درک و 
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.قشع یبآ  هشیمه  نامسآ  يا  تسا ، شمارآ  یبآ  نتشون ، وت  زا  .تفرگ 

ص:104

هرامش 62 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


، ردام نیرتهب  مالـسلااهیلع ، ردـیح  رـسمه  مالـسلااهیلع ، متاخ  یبن  رتخد  ملاع ، مان  نیرتابیز  مالـسلااهیلع ،» همطاف   » متـشون هاـگ  نآ 
تقیقح ياه  هچوک  رد  تمایق ، ات  شتفرعم  ِرطع  يوب  هک  تّوبن ، زبس  هشیمه  غاب  زا  یسای 

.دوب دهاوخ  هدیچیپ 

.يدوب ردام  هناخ  دیما  هتسب و  لیخد  ردپ  نامشچ  حیرض  هب  یکچوک  نامه  زا  وت  ملاع ! يوناب  گرزب  يا 

.دیشک یم  هنابز  قشع  هلعش  هشیمه  وت  ّتبحم  مرگ  قاجا  رد 

هب ار  دوخ  يدز و  دنب  ار  ردپ  نیرولب  لد  وت  اّما  تسکش ؛ رای  رفس  زا  ردپ  لد  تسب ، ار  شیوخ  یگـشیمه  رفـس  نادمچ  ردام ، یتقو 
.يداد دنویپ  شدوجو  يایرد 

همطاـف مرتـخد  موش ، یم  تشهب  يوب  قاتـشم  هاـگره  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـبیز  هچ  نیمز ! يور  تشهب  يا 
.تشرس وت  زا  ار  تشهب  لگ  دنوادخ ، هک  نیقی  تشهب ؟ نآ  زا  وت  ای  تسا  وت  نآ  زا  تشهب  یتسار ! هب  میوب » یم  ار  مالسلااهیلع 

ابمالـسلا هیلع  یلع  لد  ياهتنا  هب  ار  شیوخ  لد  يادـتبا  هک  نامز  نآ  زا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  یبن  هناخ  ياـه  بش  نشور  غارچ  يا 
هیلع یلع  .دنتـسیز  یم  نآ  رد  تشهب  لها  هک  يا  هناخ  دـش ؛ اـنب  ناـهج  رد  قشع  هناـخ  نیرتاـبیز  يدرک ، لـصتم  اـفو  رهم و  زا  یلپ 

.مالسلااهیلع موثلک  ّما  مالسلااهیلع و  بنیز  مالسلاامهیلع ، نیسح  نسح و  مالسلااهیلع ، همطاف  مالسلا و 

ياپ اج  نیقی ، دش ، زبس  دییور و  هایگ  نیمز  زا  رگا  درک ؟ انب  ار  تشهب  زا  يا  هناخ  نیمز ، رادـقم  یب  كاخ  رب  دوش  یم  رگم  اتفگش !
.تسوا یتشهب  نادناخ  همطاف و 

غاب سای  دنتـسب و  ار  ناناولهپ  ناولهپ  تسد  هنادرمناوجان  هچ  دنتـشاذگ و  راوید  رد و  نایم  ار  وت  هنامولظم  هچ  مالـسلااهیلع ! همطاـف 
! دندرک رپرپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ درک یلین  ار  وت  تروص  هک  دوب  یلیس  مادک 

شرـسمه نامـشچ  لباقم  ار  ینز  تسا  كاندرد  هچ  هآ ! وت ؟ يور  هبور  هتـسب  اـپ  تسد و  مالـسلا  هیلع  یلع  وت !؟ يولهپ  رد و  خـیم 
رد و نایم  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  یتقو  تشذـگ  یلع  رب  هچ  ایادـخ ! .دنـشاپب  کـمن  دـننک و  قیمع  ار  شتریغ  مخز  دـننزب و  کـتک 

؟ دید راوید 

کشا اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  بش  نآ  .دندرک  نفد  ار  وت  هناقـشاع  اّما  هنابیرغ ؛ هنایفخم و  هدیهـشلا » هقیدصلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  »
ار وت  یلاخ  ياج  مالسلااهیلع  بنیز  دنتسیرگ و  یم  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  درپس ، كاخ  هب  داد و  لسغ  ار  وت  هنابـش  شیوخ ،

.دش یم  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  تسیرگن و  یم 
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دـنرادغاد و ردام ، گوس  رد  قشاع ، نارازه  لد  زونه  اّما  تسا ، هتـشذگ  ناـمیا  فاـفع و  باـتفآ  بورغ  زا  اـه  نرق  هچرگا  زورما ،
ناشن هرابود  دیاش  ات  تسوا ، ناهنپ  رازم  يوجو  تسج  رد  اه ، مشچ 

.دنهد نیکست  ار  دوخ  كاندرد  لد  دنبای و  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  قشع 

یعراز يدهم   / هچیرد

توبات کی  درم و  دنام و  یلگهاک  قاتا 

دروآ ار  گرم  زیگنا  مغ  رطع  داب ، هک 

توبات کی  درم و  دنام و  یلگهاک  قاتا 

درد متام و  بارطضا و  زا  رپ  ياه  هظحل  و 

دندید نامسآ  قمع  زا  همه  اه  هراتس 

درس دش  نیمز  رد  رونرپ  هراتس  کی  هک 

دیزرل دوخ  هب  ناهگان  یلگهاک  قاتا 

درکاو يا  هچیرد  دوخ  طسو  رد  فقس ، و 

رابغ ظیلغ و  هم  زا  دوب  هدش  رپ  هچیرد 

«! درگرب ام  شیپ  : » تفگ یم  هک  هتشرف  کی  و 

تفر الاب  هب  یلگ  نیگمغ ، هچیرد  زا  و 

درگبش هتشرف  نارازه  شود  يور  هب 

تشگرب دوخ  ياج  فقس  دش و  هتسب  هچیرد 

درگ زا  يا  هتفرگ  ياضف  دنام و  هناخ  و 

: دناد یمن  یسک  نیگمغ ، بش  نآ  دعب  و 

.درز لگ  نآ  تساجک  وناب ، وت  ربق  تساجک 
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ییازریم دیعس  دمحم   / كاپ لگ  ياوه  زا  رپ 

! مدآ ِكربت  تمان ، تعافش  يا  وت 

! میرم لگ  ِترضح  ای  وت  رطع  تسشوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ياهدرد  مره  زا  دش  بوذ  وت  لد 

منبش لگ و  تبسن  ار  وت  تسا  یلع  اب  هک 

مالسلا هیلع  یلع  ياه  کشا  حیبست  هتشر  هک  یبش 

؛ مه زا  دش  هتسسگ  هناد  هب  هناد  وت  یپ 

، تسناد یمن  سک  چیه  ار  وت  وحم  رازم 

! مهبم تقیقح  هم ! رد  ناهنپ  ِتشهب 

؟ تشادرب كرت  نامسآ  ِلد  ضغب  تقو  هچ 

؟ منبش هقیقد  ناراب  تعاس  مادک 

رشح هدیپس  ار  وت  غاد  هرامش  ادخ 

مدآ تقلخ  زور  زا  دنک  یم  باسح 

دزَوب مبل  رب  وت  زیزع  مان  هک  یبش 

.ملاع دوش  یم  سای  لگ  ياوه  زا  ُرپ 

یجنپ هجیدخ   / رثوک نوخ 

دکچ یم  رواب  مشچ  زا  هعجاف  قمع  كرد 

دکچ یم  رد  هرهچ  زا  رو  هلعش  یباهتلا 

نیشتآ یفیدر  اب  دیارس  یم  يرعش  درد ،

دکچ یم  ردام  ِهآ  شیاه ، هژاو  يولگ  زک 
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وگب ایرد  ناذا  کی  اه ! هنیآ  لالب  يا 
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دکچ یم  رثوک  نوخ  نوچ  اه  هظحل  يوضو  زا 

بورغ زاجیا  هب  یتسد  هثداح ، عولط  اب 

دکچ یم  رّونم  حور  تروص  زا  كاندرد 

! گرم راوید  يا  هآ  تدرز  شوغآ  رد  زاب 

دکچ یم  رهطا  يولهپ  زا  درد  یناشکهک 

نیبب تبرغ ، تعسو  يا  وت ، خرس  يازع  رد 

دکچ یم  ردیح  نامشچ  زا  هلال  تمایق  ات 

نخس حور  يا  تسوت  خرس  دایرف  نامه  نیا 

.دکچ یم  رّرکم  مالسلااهیلع  بنیز  رجنح  زا  نادواج 

يرون ماهلا   / یکچ یم  هرطق  هرطق  وت 

توزرآ رد  متسشن  بورغ  نیبب ! ردام 

توجتسج ِقافآ  رد  هتفرگ  لغب  وناز 

قفا هنوگ  زا  درپ  یم  گنر  هک  یتقو 

تور گنر و  ماهبا  زا  دش  بش  هرابود  ینعی :

درد ياه  هچوک  زا  یسر  یم  هتفرگ  ور  وت 

توکس لد  رد  منکش  یم  هدیمخ  دق  نم 

مالسلااهیلع نیبنیز  مشچ  زا  یکچ  یم  هرطق  هرطق  وت 

تولگ رد  ِضغب  زا  متنکل  هژاو  هژاو  نم 

ناثراو هتسخ  ام  هب  دوب  وت  هیثرا 

تونق رد  میناوخب  هک  يا  هوکش  یلیس و 
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نامگ یب  تسا ؛ دوبک  هشیمه  رحس )  ) هام

توضو زا  تخیر  قفش  يوربآ  دش ، نینوخ 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییازریم دیعس  دمحم   / يدرگرب وت  ات 

! دوعوم

ناشکهک هشوگ  رد  دش ، دهاوخ  يا  هدروخ  كاخ  باتک  نیمز ، يدرگرب ، وت  ات 

.دننک یم  نشور  ار  تندمآ  هار  هک  دنتسه  بش  ینارون  میالع  اه  هراتس 

.دنا هتخیوآ  نآ  رب  ار  ییاوقم  دیشروخ  هک  يرهش  نامسآ  رد  تسام ، ياه  مشچ  هانگ  تنتفاین  هک  مناد  یم 

؛ نک انعم  ار  قداص  حبص  تعولط ، اب 

.دیورب ناهج  نهذ  رتفد  رب  نامیا ، تاملک  نیرت  نشور  ات 

.دسرب نیقی »  » ینامسآ رهش  هب  ام ، ّتیدوبع »  » یکاخ ياه  شفک  ات  ایب !

.دوش گنس  یهارمگ  تیصعم و  خالگنس  رد  ام  ياه  ماگ  در  هک  هاوخم 

.نزب قرو  ار  نامز  باتک  ایب و 

.نک وحم  ار  تلامج  طوطخ  ام  شنیب  هحفص  زا  ایب و 

.زیوایب ام  قطنم »  » کیرات ياه  هچوک  رس  رب  ار  نافرع  غارچ  ایب و 

.هدب شرتسگ  یهلا  تمحر »  » ياه هنارکات  ار  ام  یناگدنز  دودح  ایب و 

؛ دنز یم  قرو  ار  دوخ  ياه  گرب  نیرخآ  دراد  ایند  میوقت 

؟ دروخ دهاوخ  دنویپ  تروهظ  مد  هدیپس  هب  ناهج ، ییاهنت  بش  یک  سپ 
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یعراز يدهم   / ندیدن ار  وت  ياه  هقیقد 

.نتسب لد  ار  تندمآ  ياهرحس  زا  رحس  نیمرازه  نیدنچ  مه  زاب  هتفه و  زور  نیمتفه  مه  زاب 

ار تیادص  هک  ییاه  بورغ  رایسب  هچ  دنا و  هدرک  عولط  منامـشچ  رد  دیـشروخ  رازه  ما و  هدرک  تیادص  هک  ییاهرحـس  رایـسب  هچ 
نآ تسا ! هدش  نوفدم  مبلق  رد  هتخوس  هراتس  رازه  ما و  هدینشن 

.تسین نم  رد  يا  هدیپس  چیه  دیما  هک  ما  هدش  بش  ردق 

.دنک یم  ناشرت  قیمع  ندیدن ، ار  وت  ياه  هقیقد  زور ، هب  زور  مشاب و  یمهرم  یپ  رد  هک  دنا  نآ  زا  رت  قیمع  میاه  مخز 

یم منیرفن  دنز و  یم  سپ  منک ، یم  فراعت  هک  یتسود  ره  هب  مریگ و  یم  تسد  هب  ار  ما  هدروخ  كَرَت  نامشچ  منیب ، یمن  هک  ار  وت 
.دنک

یم درُخ  هرهم ، هب  هرهم  متارقف ، نوتس  هک  دنز  یم  يدایرف  نانچ  نآ  نم  رد  يا  هناوید  موش و  یم  یشالتم  لّولـس ، هب  لّولـس  وت ، یب 
.دزیر یم  ورف  دوش و 

نیا دیابن ، هچرگا  راذگب  .تسا  هدشن  دـّلوتم  نم  رد  یباوج  چـیه  تساه  لاس  هک  سرپن ، نم  زا  یلاؤس  چـیه  اّما  یناوت ، یم  هچ  رگا 
ار تهاگن  ِدیـشروخ  رد  دیـشروخ  ِریثکت  مزودـب و  تنامـشچ  هب  ار  مرات  هریت و  نامـشچ  هنوگچ  رخآ  مسرپ ؛ یم  وت  زا  هک  مشاب  نم 

.مروایب بات 

يوس هب  رگا  .تسا  هتفرگ  نم  زا  ار  ندوشگ  نخـس  هب  بل  ياراـی  یخـساپ ، یب  مرـش  هک  وگ ، یخـساپ  زین  دوـخ  ما ، یـسرپ  یم  رگا 
تا يرود  ياه  لاس  يدرس  هک  نک  ما  یهار  زین  دوخ  ما ، یناوخ  یم  دوخ 

.تسا هدرک  تسس  ار  منازرل  ناوتان و  ياهاپ 

! دیابن هک  تسد  نآ  زا  يدوجو  منام و  یم  نم  ناریو ؛ یحور  هدز و  خی  یناتسد  منام و  یم  نم  وت  یب 

.دیاب هک  هنوگ  نآ  زا  مزاسب  یناسنا  ما ، هدش  ناریو  حور  راوآ  زا  ات  ریگب  ار  ما  هتسب  خی  ناتسد  ایب و  سپ 

ییاضر هدیمح   / ییآ یم  دنا  هتفگ 

.دنسوناف یب  ياه  بش  ِسوباک  وت ، یب  ِناهاگرحس 

.دنبوک یم  لاب  نامسآ  يدوبک  رب  ار  تندمآ  يایور  درگبش ، ياه  هناورپ 
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؟ هدناوخ همین  ِتامس »  » مادک ِقاتشم  ِياه  سفن  ِسپ  زا  هدش ؟ هداد  هدعو  هعمج  مادک  اّما  ییآ ، یم 

هم رد  هدیچیپ و  رابغ  رد  ِریسم  مادک  زا  رانا ؟ ِكزان  ياه  هخاش  رب  هدز  هناوج  ِراهب  مادک  يال  هبال  زا 

؟ هدش لح 

؟ دننک یم  تسد  هب  تسد  كالفا  رد  اه  هتشرف  ار  تروضح  ِینارون  عاعش  نامسآ ، هرجنپ  مادک  زا  روانش ؟ رون  رد  ِهارهاش  مادک  زا 

هب ار  اـه  نامـسآ  اـت  یهن  كاـخ  یگدرتـسگرب  ماـگ  اـت  دـننک  یم  تهار  ناـینرپ  ار  ناـشروبع  ياـه  لاـب  کـیالم ، زا  هتـسد  مادـک 
؟ دنز یم  وسوس  شیدوگ  رد  هراتس  هچره  هک  تسا  نشور  همشچ  مادک  تیاه  مشچ  یشکب ؟ نیمز  رب  تشگنارس 

رادـم رب  دـخرچ  یم  نامـسآ  رد  ار  شا  یگمیـسارس  هک  تسا  يدیـشروخ  ِعولط  كاپ  هحفـص  تسا ، كاخ  لابقا  تدـنلب ، ِیناشیپ 
.تروضح

زا هدز ، نازخ  راهب  نیا  زا  رادازع ، ياه  هبرقع  نیا  زا  راوگوس ، تاظحل  نیا  زا  ریگارف ، ِدرس  ِدوکر  نیا  زا  وت ، یب  ياهزور  نیا  زا  هآ 
! هدوهیب تاملک  نیا 

.ییآ یم  دنا  هتفگ 

.دننک سکعنم  شیوخ  ِلالز  رد  ار  تروضح  ات  دنا  هدوشگ  مشچ  تریسم  يور  هب  ور  اه ، هنیآ 

.ییآ یم  دنا  هتفگ 

.دنچیپ یم  شیوخ  رد  يربخ  یب  اه  لاس  رابغ  رد  هداج ، هچره 

دناردب و ار  بش  هچره  هک  تسد  رد  يراقفلاوذ  اب  راشرس ، رون  زا  یهاگن  اب  هنیآ ، رد  یتسد  بآ و  رد  یتسد  اب  ییآ ؛ یم  دنا  هتفگ 
.درتسگب دیشروخ 

رب دنفـسا  میناوخ و  یم  تامـس  میتـسرف ؛ یم  تاولـص  میناـخرچ و  یم  تشگنا  رب  حـیبست  تسد ، رد  نآرق  هنیآ و  بآ و  ناـنچ  مه 
.میناخرچ یم  رظتنم  ياه  هداج  رب  مشچ  شتآ ،

 - تاملک زیختسر  ات  دزیخرب -  عامس  هب  نیمز  دریگب و  فد  نامسآ  ات  ییآ  یم  دنا  هتفگ 

؟ هدش هداد  هدعو  هعمج  مادک  اّما  ییآ ، یم  دنا  هتفگ 

دوب هک  تسا  نامه  رارسا  نزخم  رهوگ 

دوب هک  تسا  ناشن  رهم و  نادب  رهم  هّقح 
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حبص مد  ات  بش  همه  ار  ام  هک  سرپ  ابص  زا 

دوب هک  تسا  ناج  سنوم  نامه  وت  فلز  يوب 
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ییازریم دیعس  دمحم   / ناهج یکدوک  يالما 

! دوعوم ای 

.ار تندمآ  رعش  ندورس  دنتسه ، كاخ  نابز  اه  « فسوی نسح   » ياه گرب 

.دنوش یم  رپرپ  دنوش و  یم  زاب  تهار  هب  زییاپ  راهب و  ره  هک  دنتسه  نیمز  ياه  مشچ  سگرن ، ياه  لگ 

.دنهد یم  ّدم  ار  تمان  فرح  نیلوا  ظفلت  زونه  اه  هناخدور 

.میوگب كاخ ، شسرپ  میسن و  تنکل  زا  راب  نیا  مهاوخ  یمن 

.میوگب يزیچ  اه  هبرقع  اه و  تعاس  موادم  هجیگرس  زا  راب  نیا  مهاوخ  یمن 

.میوگب هنهک  میوقت  همه  نآ  رورم  زا  یفرح  رگید  مهاوخ  یمن 

.میوگب همشچ  هیرگ  هوک و  راظتنا  راهب و  زبس  يایؤر  زا  مهاوخ  یمن 

.دروخب هرگ  تندمآ »  » ریزگان لعف  هب  نیگمغ ، ياه  هلمج  نیمه  زا  یکی  ياهتنا  هک  مسیون  یم  وت  زا  ردق  نآ  همه ، نیا  اب 

.دیسر دهاوخ  شندورس  ياهتنا  هب  دوخ  هلمج  نیرخآ  هملک  نیرخآ  ياهتنا  رد  نیمز  هک  یتسه  يرعش  وت 

.درک یهاوخ  روهظ  دیحوت »  » ِطخ ِرس  رب  ناهج ، یکدوک  يالما  هطقن  نیرخآ  زا  سپ  هک  یتسه  يا  هملک  نیلوا  وت 

.دنک مایق »  » تیاپ شیپ  دناوتب  هک  دشاب ، هدش  گرزب  ردق  نآ  ناهج  هک  یماگنه 

.دنیچن هفسلف  قطنم و  راوید  باتفآ ، هدورس  رب  هدوهیب  و  درادرب ؛ هناکدوک  يزاب  همه  نیا  زا  تسد  ناهج  هک  یماگنه 

! دوعوم

! درک یهاوخ  بالقنا »  » یناهج و بلق  وت 
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يداب تهزن  ! / دنشاب هتسب  ار  تهار  دنکن 

ما هداتسیا  نامزلارخآ  تسب  نب  هچوک  رد 

ما هتشذگ  ياه  یگدروخ  طخ  زا  رپ  تسا  يراوید  مرس  تشپ 

.هدرکان ياهراک  هتفگان و  ياه  هفرح  هتفرن ، ياه  هار  دنیب ، یم  مشچ  ات  میور ، شیپ  و 

.دز یفرح  درک ، یهاگن  تشادرب ، یمدق  دیاب  يا ، هداتسیا  وت  هطقن  نآ  هب  ندیسر  يارب 

.دنک یم  رت  کیدزن  ار  هار  وت ، دای  هب  ندیشک  سفن  کی  یتح 

.تسین رود  هار ،

یم تداع  دوخ  ياپ  يادـص  هب  مینیب ، یم  ار  نامدوخ  طقف  هک  تسین  بیجع  سپ  مینز ، یم  رود  ار  ناـمدوخ  هک  تساـه  تدـم  اـم 
.مینک

! میسر یم  نامدوخ  هب  طقف  تیاهن ، رد  و 

.يروخب نیمز  دزغلب و  يزیچ  هب  تیاپ  هک  نآ  یب  دیود ، ناوت  یم  مه  باتهم  غارچ و  یب  هک  ردق  نآ  تسین ؛ کیرات  هار ،

.درک زاورپ  ناوت  یم  میوگب ، رتهب 

.دنشک یم  دوخ  تمس  هب  ار  اوه  رد  قلعم  ياه  هرذ  نیرت  یقیقح  هک  دش  يرون  بذج  هکلب  تلایخ ، نیغورد  ياه  لاب  اب  هن 

؛ مرگن یم  ار  هچوک  ياهتنا 

! دیآ یمن  یسک 

میوگ یم  دوخ  اب 

دنشاب هتسب  ار  تهار  دنکن 

؟ یشاب هدش  نامیشپ  ندمآ  زا  وت  دیاش  ای 

متفا یم  اپ  زا 

.دنداد نوخ  وت  هار  رد  هک  مروآ  یم  دای  هب  ار  ینارذگهر 
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؟ دوب غورد  ناتهار  ایآ 

منک یمن  رواب  هن !
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! یناهج ياه  هصق  همه  نایاپ  نیرت  تسار  وت 

هچوک نیا  رد 

، دیاین یسک  رگا 

.يرادرب ار  هلصاف  ياهراوید  ات  مروآ  یم  نام  تسب  نب  هچوک  هب  دوخ ، اب  ار  وت  وت و  يوس  هب  میآ  یم  نم 

مراد نامیا  هچوک  نیا  ياهتنا  هب  نم 

دمآ دهاوخ  نآ  زا  یسک  هک 

نم يوس  هب 

! وت دای  ياوه  رد  قلعم  تارذ  همه  و 

يدابآدوواد هموصعم   / رگید هعمج  دنچ 

درـس نایلاس  ار و  تتوکـس  زارد  نایلاس  درد  ما ، هتـسخ  ياه  مشچ  .منز  یم  مدـق  ار  راظتنا  ياه  نابایخ  تندـمآ ، هظحل  ياـیؤر  اـب 
.دیرگ یم  دولآ  هم  ياه  هچوک  نیا  رد  ار  تندماین 

.مور یم  لیلحت  اه  هعمج  هیناث  هیناث  رد  نم  دنیآ و  یم  دنور و  یم  اه  هتفه 

.تسین یشوماخ  ار  شرتسکاخ  شتآ  هک  تسا  یسونقق  راظتنا ، دنیآ و  یم  دنور و  یم  اه  هعمج 

؟ دنک بورغ  دیاب  دیشروخ  رگید  زور  دنچ  وگب  دوعوم ! يا  یندمآ ، رفاسم  يا  نیمز ، نارظتنم  گرزب  لیلد  يا  هآ ،

وت دنک ، عولط  دیـشروخ  ییایب و  وت  ات  دوش  رتسکاخ  دـیاب  رگید  هعمج  دـنچ  دنیـشنب ؟ فرب  هوک ، ياه  هناش  رب  دـیاب  رگید  راب  دـنچ 
.دنیشنب راب  هب  نامراظتنا  ياه  هناد  ییایب و  وت  دوش ، راهب  ییایب و 

.تسا هتفرگ  ملد 

.مزیر یم  ورف  هکچ  هکچ  منک و  یم  ضغب  راظتنا ، همه  نیا  سیخ  نم  دراب و  یم  ار  شا  ینتفگن  ياه  فرح  نامسآ ،

.ییایب دیاب  وت 

.اپزیت نابسا  رب  راوس  ییآ ؛ یم 

.دنناوخ یم  اهرس  هب  هناش  تیاه  هناش  رب 
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.دشک یم  دق  تنامشچ  رب  هریخ  رازمدنگ ، ییآ ؛ یم 

ار تراظتنا  دولآ  هم  ياه  هعمج  هک  تسا  يا  هژاو  اهنت  نیا  قشع ؛ قشع ، قشع ، .دنوش  یم  قشاع  ار  تراهب  هوکـش  رازیلاش ، نارتخد 
.دنک یم  ریذپ  لمحت 

.یتسین وت  دناوخ و  یم  ار  تنابرهم  ياه  ماگ  نیمز ، یمخز  ياه  هناش  گرزب ! رباع  يا 

.یتسین وت  دزاون و  یم  ار  تیاهدنخبل  هوکش  دیشروخ ، ِدولآ  نوخ  ياه  هجنپ 

زا دـیاش  ییآ ؛ یمن  يا و  هداتـسیا  نیمز  نیمهراوید  تشپ  ییاج  وت  هن ! ...و  دیارـس  یم  ار  تندـمآ  ياـه  هنارت  دور ، حورجم  يولگ 
! يرادن ندمآ  ياپ  تسا و  هتفرگ  تلد  راوید ، همه  نیا 

.نامسآ شوغآ  مه  ناراب ، هناشمه  زاب ، ياه  هچیرد  سفنمه  يا ، هرجنپ  دازمه  وت  رخآ 

.ینیمز هراب  رگید  سفنت  وت 

.دتفا یم  قافتا  ًامتح  هک  تسا  دیاب  کی  تسین ؛ هژاو  تلادع  هک  مینادب  ات  ییآ  یم  وت 

.درادن فرصم  خیرات  قشع ، .درادن  فرصم  خیرات  ینابرهم ، هک  مینادب  ات 

نامدرم رهـش و  نییاپ  دولآ  كاخ  نامدرم  نیب  ار  لدـع  ار ، ینابرهم  ار ، قشع  ات  .ینک  لطاب  ار  ملظ  فرـصم  خـیرات  اـت  ییآ  یم  وت 
.ینک تمسق  يواسم  رهش ، الاب  کیش 

.دیود دهاوخ  رس  اب  ار  تندمآ  هوکش  رظتنم ، رهش  نیا  زور ، نآ  هک  مراد  نامیا  نم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / مسیون یم  تلادع  يارب 

يارب يرتـچ  اـه  كرپاـش  شخب  يداـش  میـسن  دـنک و  زیربـل  ار  یگنتلد  ياـه  هچوک  تلادـع ، رطع  هک  ییاـهزور  يارب  مسیون ، یم 
.دنشاب اه  ینادعمش  یشوخلد 

.دیادزب نارظتنم  نت  زا  ار ، یگتسخ  دوش و  دنلب  رهش  ياه  هنذأم  زا  لالب ، نیشنلد  يادص  رگید ، راب  کی  هک  يزور  دیما  هب 

.دنروخب دنویپ  نامسآ  اب  اهربا  تسد  رد  تسد  دنور و  الاب  اه  هرجنپ  يانشور  زا  قشاع ، ياه  کچیپ  هک  مسیون  یم  يزور  دیما  هب 

ناشدوخ ییالط  ياه  لاب  اب  ار  اه  غاـب  هچوک  ماـمت  اـه ، هناورپ  دـنک و  نت  رب  ار  دوخ  زبس  نهاریپ  راـهب ، هک  ییادرف  يارب  میـشوخلد 
، موش یم  نئمطم  هک  تسا  هاگ  نآ  دشونب و  یناوارف  ناراب ، نابرهم  ياه  تسد  زا  نیمز ، دننک و  وراج 
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ار اپ  یهن  یم  اجره  هب  دیور  یم  هنییآ  رازه  »

ار ام  يا  هدرک  ییاوه  مناد ، یم  وت  زا  ردق  نیمه 

ناراب دشک  یم  دق  ما  هدید  تیاه  مشچ  نایم 

« ار ام  یبات  یب  دهد  یم  تعسو  هک  یهودنا  و  ... 

راگدنام راهب  کی  ترـسح  رد  دـیما ، ياه  هچوک  هدـش و  هتفرگ  اه  بل  زا  اه ، هدـنخ  هک  تسا  لاس  همه  نیا  رازه و  نابرهم ! ياقآ 
رد نّدـمت  ياه  یناریو  زارف  رب  ریوزت ، گنراگنر  ياه  مچرپ  هک  یتقو  دوش ، یم  شوماـخ  یـشومارف  دوخ  رد  اـه  ساـسحا  .هدـیکت 

.دشاب زازتها 

یصاعم بادرگ  رد  میروخ و  یم  دنویپ  هانگ  اب  میرب و  یم  دوخ  زا  .تناقشاع  یمامت  يارب  .تسا  هدش  يدب  راگزور  مدمه ! نابرهم 
.دسر یمن  ام  گنت  ِلد  داد  هب  یسک  مینز و  یم  اپ  تسد و 

میناوخن و دیما ، لصف  راهچ  يارب  ار  وت  هک  تسا  تخس  .مینکن  هیالگ  تندماین  زا  میشاب و  هک  تسا  تخـس  رایـسب  یناد ، یم  وت  ... 
.میسوپب دوخ  رد 

.مینَک یم  ناج  دـنرادن ، ار  قارف  ياه  هناـیزات  زوس  لـمحت  دـننک و  یم  چوک  ناـشدوجو  ِنیمزرـس  زا  اهوتـسرپ ، هک  يراـگزور  رد 
ترسح رد  قشاع ، خرس  ياه  یهام  دریگ و  یم  ناج  اه  بادرم  اهایرد  ِلد  زا  دنریم و  یم  رواب ، کی  تعسو  هب  يدوکر  رد  اهایرد 

: هک دننز  یم  دایرف  دنیوش و  یم  ناش  ییاهنت  کچوک  گُنت  رد  ار  دوخ  ییالط  ياه  کلوپ  ایرد ، ناشورخ  جاوما 

راهب نیرخآ  يا  هنارت و  نیرخآ  يا  »

راگزور تسا  خلت  وت  روضح  یب  هکآ  زاب 

گرزب ِیجنم  يا  نم ، شوپزبس  يالوم 

« .راظتنا رد  مرادن  بات  هک  نک  لیجعت 

مادقا ینارماک  مرکا   / هنیدآ هنیآ 

.منز یم  مدق  تیاه  ماگ  ِدادتما  رد  هک  متسناد  یمن  متفرگ ؛ ار  تهاگن  ِناشن  هداج ، زا 

.تسا يراج  مدوجو  همه  رد  تقشع  هک  متسناد  یمن  متسج ؛ یم  ار  قشع  همان ، هژاو  رد 

.ما هدیچن  یلگ  تتمارک  هنارک  زا  ما و  هدادن  افص  ار  شیوخ  تهاگن  لالز  رد  هک  تسا  يرید 
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.درک تسپ  وت  يارب  ار  اه  یگنتلد  ناوت  یم  ناسآ  هچ  متسناد  یمن  مرود ؛ وت  زا  هک  تسا  يرید 

.تسارآ تدای  ِتوقای  اب  داد و  الج  هنیدآ  هنییآ  رد  ار  شیوخ  ناوت  یم  ناسآ  هچ 

.دزوس یم  ناهج  ِطوقس  ِلاح  رد  ِگنهرف  ِلاح  هب  ملد 

دزوس یم  ریوک  نوچ  شطع  ِباتز  ملد  »

« ربب رولب  زا  رت  نشور  همشچ  هب  ارم 

، هدیکشخ کشا  ِراز  هروش  رد  منامشچ  هدنام ، اج  تلفغ  ِخالگنس  رد  مبلق 
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.مدرگ یم  مدوخ  ِلابند  هب  هک  تساه  لاس 

.دوش كاپ  مرکیپ  زا  هانگ  يال  لِگ و  ات  رابب ، مه  نم  رب 

.میندمآ قایتشا  زا  رپ  ام 

هب همه  يارب  ار  یگدـنز  ینیریـش  نک و  يراج  یتسه  ِکشخ  ياـه  گر  رد  ار  ندـش  هدـنز  ِروش  تا ، یناراـب  ياـه  سفن  اـب  اـیب و 
.ربب ناغمرا 

.درک یهاوخ  عولط  هک  مناد  یم  بوخ 

.تیدبا زا  ییامنرود  تهاگن ، تسا و  راهب  زا  يزادنا  مشچ  تنامشچ ، هک  مناد  یم  بوخ 

دراد و یم  زاب  ینیب  جک  ضیضح  رد  طوبه  هانگ و  یبیشارس  رد  طوقس  زا  ار  ام  هک  تسوت  هاگن  ِفطل  زورما ، هک  مناد  یم  بوخ  و 
.دناشک یم  قشع  هنارک  نامیا و  ِنما  هیشاح  هب 

؟ ییاشگ یم  اه  بلق  زا  ار  تلفغ  ِلفق  یهد و  یم  یتشآ  ار  ناراب  داب و  یک  سپ 

؟ دیآ یم  رد  زازتها  هب  اوه  رد  تتلادع  مچرپ  دوش و  یم  ریثکت  اوه  رد  تراوهار  ِبسا  ِمس  ِيادص  یک  سپ 

.موش دلوتم  تهاگن  ِقوش  اب  منک و  زاب  تدنخبل  ِوترپ  اب  ار  منامشچ  زور  ره  مراد  تسود 

ياه هراتـس  ات  اـیب  .ترادـید  ِيوزرآ  زا  راشرـس  مهاـگن ، مجح  دوش و  یم  تراـظتنا  ِياوه  زا  رپ  ما  هنیـس  ـألخ  دوش ، یم  هک  هعمج 
.نکشب ار  بش  ِراصح  ایب و  تگرتس ! هناش  رب  رس  هدروخ ، مخز  دیشروخ  دنراذگب و  تتبحم  ِيوناز  رب  رس  هدرسفا ،

تسین ییانشور  یناشن ز  راید  نیا  رد  »

ربب رون  ياه  هزاورد  ِندید  هب  ارم 

تسا یکیرات  ِنیرق  ناج  بش و  ِریسا  ملد 

« ربب روهظ  کی  هب  تملظ  همه  نیا  ایب و 

ییابطابطروپ یلع  دیس  / ...تشذگ نامز 

.ییآ یم  وت  نیقی  هب  هک  دهد  یم  یهاوگ  مبلق  تشذگ و  نامز 

.داد یهاوخ  الج  هرابود  ار  یگرمزور  توکس و  تلاهج و  اه  نرق  هتفرگ  راگنز  ياه  هنییآ  ییآ و  یم  وت 
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ینارون دوخ  شخب  ینشور  روضح  اب  هرابود  ار  ییاهنت  زا  هدش  هایس  ياه  بلق  ییآ و  یم  وت 

.درک یهاوخ 

.ینک یم  ناهج  ياه  هرجنپ  مامت  دنواشیوخ  ار  ملد  ییآ و  یم  وت 

.ینز یم  دنویپ  تیونعم  لالز  ناراشبآ  هب  ار  ناهج  نامشچ  ییآ و  یم  وت 
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.یشخب یم  انعم  ار  ناهج  ناگدیدمتس  هتفخ  ورف  ياهدایرف  ییآ و  یم  وت 

تتبحم شخب  حور  همزمز  اـب  تسا ، هدـش  رک  داـحلا  رفک و  نیطایـش  شارخـشوگ  ياـهدایرف  زا  هک  ار  ناـهج  شوگ  ییآ و  یم  وت 
.ینک یم  شزاون 

، تسا هدنام  هتسب  تساه  لاس  هک  هچیرد  نیمه  زا  يزور  هک  مناد  یم  بوخ  نم  ییآ و  یم  وت 

یبآ ياه  نامسآ  تمس  هب  نم  رظتنم  هشیمه  لایخ  زا  هک  زبس  يا  هناوج  دییور ؛ دهاوخ  يا  هناوج 

.دروآ دهاوخ  رب  رس  وت  روضح 

.دفکش یم  يداش  زا  وت  ياپ  ریز  رد  نیمز  ییآ و  یم  وت 

.دنوش یم  يراج  تا  یعقاو  نارظتنم  رب  میسن ، رهم  رپ  ناتسد  زا  ساسحا ، ياهدور  ییآ و  یم  وت 

! تسوت رهم  رپ  هاگن  مرن  شزاون  راظتنا  رد  نام  هتسخ  ياه  لد  کشخ  راز  هروش  نیمز ! رد  دنوادخ  رهم  یلجت  يا 

یمرن تسوت و  ناتـسد  رد  ردیح  راقفلاوذ  نینح ! ردـب و  ثراو  ناناملـسم ! يزوریپ  حـتف و  رگ  تیاور  ام ! ياهوزرآ  شوپزبس  راوس 
.دوش یم  يراج  وت  نابز  زا  یفطصم  مالک 

! هقلخ یلع  هّللا  ُهّجُح  ای 

اه ناراب  نیرت  ناراب  وت  هاگن  اله 

اه نابایب  نیا  رادبت  لد  رد  رب  رابب 

رخآ اجک  ات  شود ، رب  هرجنپ  هک  وگب 

اه نابایخ  شسرپ  وت و  ربص  توکس و 

تسا هدناوخ  ما  هتفر  داب  رب  لد  نیا  ردق  هچ 

(1) اه ناتسین  یمخز  هرجنحز  ار  وت 

یناخ میرک  هزمح   / ...وت یب  هک  ایب 

رب اج  زا  وت  مالس  هب  حبص ، دوش و  یم  رادیب  وت  فطل  منبش  هب  رحس  هک  یتقادص ؛ ار  حبص  هن  تسا و  یتقاط  ار  رحس  هن  وت  یب  هک  ایب 
.دزیخ یم 
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.دنا هتفرگ  تبرغ  راگنز  اه ، هنیآ  وت  یب  هک  ایب 

.دراذگ یمن  مه  رد  اه  هلال  غاد  رب  دراد و  یمن  ساپ  ار  اه  یسلطا  میرح  سک  چیه 

.درادن نازخ  خلت  بورغ  زج  یتباجا  اه ، هخاش  تونق  وت ، یب  هک  ایب 

؟ دریگ یم  رب  نامیتی  ناگدید  زا  مغ  کشرس  رهم ، تسد  مادک  وت  یب 

؟ دناوخب یمشیربا  تفایض  هب  ار  یمخز  ياه  لد  هک  ینابرهم  شوغآ  تساجک 

، هوک يراوتسا  هب  یتماق  .دنا  ناباتش  وت  روهظ  يایرد  يوس  هب  راظتنا ، رتسب  رد  دنراد و  ار  وت  رادید  شطع  اه  هناخدور  بآ ! ِبآ  يا 
ات دهاوخ  یم  دیشروخ  یمرگ  هب  یتمیمص  اه و  نامسآ  یخارف  هب  يا  هنیـس  اه ، هنیزبس  تفاطل  هب  یتوارط  ایرد ، یگنارک  یب  هب  یلد 

.دناشک دیما  هاگلزنم  هب  ار  اه  لد  ناوراک  دناوخ و  ار  وت  دوشب 

.تسام ياعد  تباجا  وت  روهظ  هک  رادم ، غیرد  خیرات  نارظتنم  نیرت  هتسکش  لد  زا  تسین ، شیب  یکدنا  هک  ار  همه  نیا 

ا

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / لد مارح 

ندیسرن ییاج  هب  ندیخرچ و  همه  نیا  زا  تعاس  ياه  هبرقع  دنا ؛ هتسخ 

.دندرگ یم  رب  اه  هنیس  هب  یلاخ  دننیچ و  یمن  يدیما  تباجا  نامسآ  زا  هک  ییاه  تسد  دنا ؛ هتسخ 

! ناج الوم 

.دهاوخ یم  ار  وت  ناشلد  همه ،

هعمج نیرت  کیدزن  رد  تسا و  هدش  کیدزن  تندمآ  هک  نیا  هن  رگم  دنناوخ ؛ یم  ار  وت  نکمم ، هناهب  ره  هب  دنیوگ و  یم  وت  زا  همه 
؟ یهد یم  قشاع  ياه  هلال  نت  رب  يا  هزات  ناج  تیابیز ، ياهدنخ  لگ  اب  یسر و  یم  هار  زا  نکمم ،

هدش نیشن  هناخ  تلادع ، .تسا  هدش  هتسکش  قشع  تمرح  دنک و  یم  دادیب  بش  ناج ! الوم  - 

.دنا هدنام  بیرغ  اهراوید  تشپ  رد  اه ، ینادعمش  تسا و 

.زومایب راظتنا  یلاها  نانیشن  ریوک  هب  ار  نتسیز  زبس  هار  ایب و  تلادع  زبس  مچرپ  اب  درمالاب ! دنلب  يا  شوپ و  زبس  يا 

.نک ارجا  ار  يولع  تلادع  نوناق  ناشکب و  راقفلاوذ  ناّرب  غیت  همکحم  هب  ار  یتلادع  یب  مامت  ایب و 
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.میدنبب لد  مارحا  وت ، يالو  رتچ  ریز  رد  نیشنلد ، یبورغ  رد  ات  ناشچب  راظتنا  ياه  هچوک  یلاها  رب  ار  تقادص  نیریش  معط  ایب و 

يدابق الیل   / دنتسین هعمج  اه ، هعمج  نیا 

.دریگ یم  راقنم  هب  هدنز  ار  ناسنا  مسرت ؛ یم  سکرک  زا  نم 

هب رتشیب  دـنریگ و  یم  يروخ ، یم  نیمز  یهاگره  زا  هک  ار  وت  تسد  تاجن ، ناگتـشرف  دـبلاک  رد  هک  مسرت  یم  ینایامن  مدآ  زا  نم 
.تدنناشک یم  كاخ 

.دنوج یم  ار  ناسنا  ناوختسا  زغم  یتح  هک  مسرت  یم  یناوارف  ياه  گرگ  زا  نم 

ام .دـمآ  دـهاوخ  ام  تمـس  هب  رترید -  یمک  دـنچره  دوخ - ، هک  یهاـنپ  میا ؛ هدرکن  تکرح  هاـگهانپ  دادـتما  رد  اـم  دوجو ، نیا  اـب 
.مینک یم  قشم  هایس  فیلکت ، نودب  هک  نانچ  نآ  میقّلعم ؛ نانچمه 

ربخ تسا  لاس  نارازه  شندمآ  زا  هک  یـسک  دوش ، یم  عنام  ار  شندمآ  نیمز  غولـش  زمرق  غارچ  نیمادک  کیفارت ، نیمادک  ماحدزا 
؟ دنهد یم 

نابیاس ریز  رد  تسا  رارق  هک  ار -  وا  دورو  یتح  هک  نیگنس  ردق  نآ  تسا ، ینیگنس  کیفارت  هچ 

ای تسین ؟ هدامآ  نتخاـت  يارب  زونه  هک  دراد  یبسا  باـکر  رد  اـپ  دـنکن  دزادـنا ! یم  قیوعت  هب  میرب -  هاـنپ  شرگزاـجعا  يروطارپما 
؟ میا هدرکن  میظنت  شتعاس  اب  ار  ناماه  تعاس  زونه  دیاش 

؟ تسا هدیزگرب  ار  نیمز  تخبشوخ  هطقن  مادک  نتسیز ، ناهنپ  ندنام و  ناهنپ  يارب 

! دنا هدرب  دای  زا  ار  هعمج  یبیج  ياه  میوقت  دیاش  تساجک ؟ ما  یبیج  میوقت  دیایب ؟ هعمج  دوبن  رارق  رگم 

اه هعمج  نیا  بورغ  .دنا  هدرک  بلقت  وا  طخ  تسد  زا  همه  دنا ، هدش  لها  ان  همه  اه  هعمج  نیا 

.دنا یبلقت  مه  شیاه  یگنتلد  تسا ، یبلقت 

.تسا هتشذگ  اه  هعمج  نیا  فرصم  خیرات 

.دناشوپب ون  سابل  تسد  کی  دوخ ، نت  رب  تایح ، ات  دوب  يرت  هزات  میوقت  زور و  رکف  هب  دیاب 

.دش دهاوخ  هدینـش  نامز  شوگ  رد  تسین ، کیفارت  رد  رگید  هک  یبسا  ههیـش  دـیآ ، یم  هک  يا  هعمج  .دنتـسین  هعمج  اه  هعمج  نیا 
.دز دنهاوخ  وناز  شربارب  رد  نیمز ، هک  تسا  يدرم  ندمآ  نامز  .تسا  تلادع  ناتسد  ندیسر  هار  زا  هماگنه  زور ، نآ 

...تشاد دنهاوخ  رت  یمارگ  ار  دوخ  ياه  هعمج  اه  میوقت  دیآ و  یم  وا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 181زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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